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1. INDLEDNING 

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes overordnede Skybrudsplan 
2012 er Københavns og Frederiksberg Kommuner blevet opdelt i 26 skybrudsoplande. For 
hvert opland udarbejdes oplæg til konkrete løsninger og tiltag til håndtering af skybrud i 
separate planer for konkretisering af skybrudsplanen.  
 
Baggrunden for Skybrudsplan 2012 og de efterfølgende planer for konkretisering af sky-
brudsplanen er omfattende oversvømmelser af store dele af København den 2. juli 2011, 
herunder bl.a. Rigshospitalet. Planernes formål er derfor at belyse skybrudsinitiativer, der 
kan medvirke til at reducere skaderne i forbindelse med skybrudshændelser. Planlægnings-
processen for skybrudstiltag er skitseret på Figur 1-1, hvor denne miljøvurdering vedrører 
planen for konkretisering af skybrudsoplandet Nørrebro vis arealmæssige udstrækning 
fremgår af Figur 1-2. 
 

 

Figur 1-1 Planlægningsproces og –hierarki for håndtering af skybrudstiltag i Københavns Kommune. 
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Figur 1-2 Nørrebro skybrudsopland ses i sammenhæng med de øvrige skybrudsoplande omfattet af Køben-
havns Kommunes Skybrudsplan. 

 
Med den fortsatte fortætning af byen og øget frekvens af ekstrem nedbør er der behov for at 
tænke i terrænbaserede løsninger. Disse bør samtidig bidrage til byudviklingen i sammen-
hæng med den øvrige byplanlægning. Der lægges derfor stor vægt på etablering af blå-
grønne løsninger. Ved blå-grønne løsninger forstås løsninger, hvor regnvandet afledes eller 
forsinkes på terræn og dermed inddrager synlige vand- og naturelementer i byrummet i for-
bindelse med tilpasning til klimaudfordringer. 
 

1.1 Baggrund for miljøvurderingen 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da den fastlægger rammer 
for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og den er derfor omfattet af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer).  
 
Miljøvurderingen har til formål at beskrive de generelle miljøforhold og potentielle miljø-
påvirkninger ved planer for konkretisering af skybrudsplanen. På den baggrund kan der fo-
retages en udvælgelse af, hvilke tiltag der skal videreføres i de kommende revisioner af 
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spildevandsplanen og eventuelle andre planer. En række af disse planer kan også være om-
fattet af krav om miljøvurdering, og konkrete projekter kan endvidere være omfattet af 
VVM-bekendtgørelsen.  
 

1.2 Scoping 
Der er foretaget en scoping af planen for konkretisering af skybrudsplanen for skybrudsop-
landet Nørrebro.  
 
Formålet med en scopingen at fastlægge, hvilke miljøfaktorer der efterfølgende skal indgå i 
miljøvurderingen. Miljøvurderingen bliver således afgrænset til at omfatte de miljøfaktorer, 
der er vurderet relevante, og som kan vurderes på dette indledende stadie af planlægningen. 
 
Kortlægning af beskyttelsesinteresser samt vurdering af påvirkninger tager udgangspunkt i 
eksisterende materiale, herunder gældende lovgivning, oplysninger fra Kulturstyrelsen og 
Købehavns Kommuneplan. I udvælgelsen af miljøfaktorer er der taget udgangspunkt i et 
skema, der rummer det brede miljøbegreb.  
 
Miljøfaktorer, der vurderes at kunne blive påvirket i væsentlig grad, behandles nærmere i 
miljøvurderingen. Miljøfaktorer, der ikke vurderes at blive påvirket væsentligt af planen, 
behandles ikke yderligere. Enkelte miljøfaktorer kan blive sorteret fra på dette indledende 
stadie, men kan på et senere tidspunkt blive taget op igen, når projekterne ligger mere fast, 
og grundlaget for vurderingerne bliver mere detaljeret. 
 
Gener i anlægsfasen behandles ikke i miljøvurderingen, da det på nuværende stadie ikke er 
muligt at foretage en kvalificeret vurdering af påvirkningerne, der vil afhænge af de konkre-
te detailprojekter. Dette forhold skal der derimod tages hensyn til i den fremtidige planlæg-
ning og projektering. 
 
På baggrund af scopingen er det vurderet, at planen enkeltvis eller i sammenhæng med de 
andre planer for skybrudsoplandene kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet af både 
positiv og negativ karakter. Der skal derfor udarbejdes en miljøvurdering af planen for sky-
brudsoplandet Nørrebro, som behandler følgende overordnede miljøfaktorer: 
 
1) Fredninger, naturbeskyttelse og kulturarv 

a) Fredede arealer 
b) Naturbeskyttelse 
c) Kulturarv, herunder fortidsminder, kirker og deres omgivelser 

2) Natur og Landskab 
a) Flora og fauna 

3) Grundvand og drikkevand 
a) Overfladevand 
b) Grundvandsbeskyttelse og drikkevandsinteresser 

4) Jord 
a) Jordforurening  

5) Socioøkonomiske forhold 
a) Befolkningens velfærd  
b) Rekreation 

  
Scopingen har været i myndighedshøring hos Kystdirektoratet, Fredningsnævnet og Køben-
havns Kommune (Center for Park og Natur, Center for Miljø, Center for Bydesign) og øvri-
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ge myndigheder, hvis forvaltningsområder kan blive berørt af planerne. Der er ikke ind-
kommet høringsvar.  
 
I miljøvurderingen behandles miljøfaktorerne efter følgende gruppering: 
 
• Natur og overfladevand (naturbeskyttelse, flora og fauna, overfladevand) 
• Fredninger og kulturarv (Fredede arealer, kulturarv, fortidsminder) Grundvand og jord-

forurening (grundvandsbeskyttelse og drikkevandsinteresser, jordforurening) 
• Befolkning og sundhed (Befolkningens velfærd, rekreative interesser og barriereeffek-

ter/fremkommelighed) 
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2. IKKE TEKNISK RESUMÉ 

I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes overordnede Skybrudsplan 
2012 er Københavns og Frederiksberg Kommuner blevet opdelt i 26 skybrudsoplande. For 
hvert opland udarbejdes oplæg til konkrete løsninger og tiltag til håndtering af skybrud i 
separate planer for konkretisering af skybrudsplanen.  
 
Miljøvurdering 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen skal miljøvurderes, da den fastlægger rammer 
for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, og den er derfor omfattet af lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer (LBK nr. 939 af 3. juli 2013 med senere ændringer).  
 
Der er foretaget en scoping af planen for konkretisering af skybrudsplanen for skybrudsop-
landet Nørrebro. Formålet med en scopingen at fastlægge, hvilke miljøfaktorer der efterføl-
gende skal indgå i miljøvurderingen.   
 
Følgende overordnede miljøfaktorer skal behandles: 
 
6) Fredninger, naturbeskyttelse og kulturarv 

a) Fredede arealer 
b) Naturbeskyttelse 
c) Kulturarv, herunder fortidsminder, kirker og deres omgivelser 

7) Natur og Landskab 
a) Flora og fauna 

8) Grundvand og drikkevand 
a) Overfladevand 
b) Grundvandsbeskyttelse og drikkevandsinteresser 

9) Jord 
a) Jordforurening  

10) Socioøkonomiske forhold 
a) Befolkningens velfærd  
b) Rekreation 

 
I miljøvurderingen er miljøfaktorerne behandlet efter følgende gruppering: 
 
• Natur og overfladevand (naturbeskyttelse, flora og fauna, overfladevand) 
• Fredninger og kulturarv (fredede arealer, kulturarv, fortidsminder) 
• Grundvand og jordforurening (grundvandsbeskyttelse og drikkevandsinteresser, jordfor-

urening) 
• Befolkning og sundhed (befolkningens velfærd, rekreative interesser og fremkommelig-

hed) 
 

2.1 Metodebeskrivelse 
Miljøvurderingen omfatter en kortlægning af miljøstatus og vurdering af miljøpåvirkninger 
ved konkretisering af skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet i Københavns Kommune.  
 
Miljøstatus 
Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i scopingen udvalgte miljøfaktorer. 
De overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er relevante i relation til 
planen, præsenteres.  
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Miljøvurdering 
Miljøvurderingen behandler de overordnede påvirkninger, som forventes ved realisering af 
planen, mens det i den efterfølgende planlægning og detailprojektering vil være muligt at 
vurdere miljøpåvirkninger på et mere detaljeret niveau.  
 
Der udarbejdes afværgeforanstaltninger, som kan omfatte alt fra at ændre planens retnings-
linjer til tekniske foranstaltninger, arealmæssige disponeringer mv. For de påvirkninger, der 
er miljømæssigt negative og væsentlige, skal der foretages en overvågning af miljøpåvirk-
ningen. 
 

2.2 Konkretisering af skybrudsplan 
Planen omfatter løsninger til skybrudssikring, der opfylder kriterierne i Københavns Kom-
munes Skybrudsplan 2012. Planen indebærer bl.a., at der kan accepteres 10 cm vand på ter-
ræn ved en 100 års hændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede inten-
tioner i skybrudsplanen, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv, og som kan 
bibringe byen attraktive grønne og blå elementer.  
 

 
Figur 2-1 Nørrebro skybrudsopland ses i sammenhæng med de øvrige skybrudsoplande omfattet af Køben-
havns Kommunes skybrudsplan. 

 
Hovedgreb - Koncept og strategi 
Planen indeholder to forskellige scenarier i form af to masterplaner, der begge bygger på et 
overordnet princip om, at så meget regnvand som muligt tilbageholdes i de øverst beliggen-
de områder, mens der skabes robuste skybrudsveje fra de lavest liggende områder til reci-
pienterne. Derudover er der udarbejdet forslag til flere variantionsforslag, der kan kombine-
res med hver af masterplanerne. 
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Der lægges vægt på, at skybrudsvejene ikke kun anvendes under ekstreme regnhændelser, 
men også til at afkoble hverdagsregn fra kloaksystemerne, således at kloaksystemerne sæt-
tes i stand til at håndtere den øgede nedbør i det fremtidige klima.  
 
Masterplanerne opererer således med følgende overordnede tiltag: 
 
• Skybrudsveje  
• Centrale forsinkelseselementer 
• Forsinkelsesveje 
• Grønne veje 
• Lokal afledning af regnvand (LAR) 
 
Masterplan 1 
I Masterplan 1 ledes regnvandet fra hele Nørrebro skybrudsoplandet til Sortedams Sø under 
skybrud. For at opretholde en god vandkvalitet skal hverdagsregnen renses inden udledning 
til Sortedams Sø. Rensningen kan fx indrettes som en regnvandspark med vandlegeplads, 
udsigtsplatform eller alternativt som en fugle-ø, der strækker sig ud i søen. Også hverdags-
regn fra oplandet afledes ved gravitation til Sortedams Sø.  
 
Masterplan 2 
I Masterplan 2 ledes der ikke skybrudsvand til Sortedams Sø, bortset fra vand fra den cen-
trale forsinkelse i Fælledparken. Der etableres store skybrudsledninger med diameter på 2 m 
langs søbredden. Ledningerne leder regnvandet til havnen - enten via Kastellet eller via 
skybrudsledningen i Ladegårds Å/Vesterbro-skybrudsopland. I Masterplan 2 skal al hver-
dagsregn, der afkobles det almindelige afløbssystem og ledes til skybrudsvejene, pumpes fra 
skybrudsledningen til havnen. 
 
Til de to masterplaner er udarbejdet flere variationsforslag, som kan kombineres med ma-
sterplanerne.  

 
2.3 Forhold til anden planlægning 

I det følgende præsenteres alene de væsentligste og overordnede planer, der kan have rele-
vans for denne plan. 
 
Fingerplan 2013 
Miljøministeren har den 30. august 2013 udstedt Fingerplan 2013, hvis fokus bl.a. er et 
grønnere hovedstadsområde med mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler. Fingerpla-
nen åbner mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler og nye grønne bykiler kombineret 
med bedre muligheder for rekreation og friluftsliv samt for natur og øget biologisk mang-
foldighed. Dermed kan de grønne kiler fremover anvendes aktivt til klimatilpasning, når det 
samtidig i videst mulig omfang styrker kilernes andre funktioner. 
 
EU’s vandrammedirektiv og miljømålsloven 
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, over-
gangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direkti-
vet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative 
struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. EU’s 
vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i miljømålsloven.  
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Miljømålsloven indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders 
ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv. Loven foreskriver, at staten skal udar-
bejde vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for, hvordan vi i Dan-
mark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for de danske vandområder. 
 
Landsplandirektiv og forslag til vandplaner 
Miljøministeriet har sendt forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode 
(2010-2015) samt tilhørende miljørapporter i en seks måneders offentlig høring indtil den 
23. december 2013. Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget, er retningslinjerne fra region-
planerne stadig gældende som landsplandirektiv. 
 
Københavns Kommuneplan 2011  
Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for de overordnede mål med byens udvikling 
og arealanvendelse. Derudover består planen af visioner og politiske mål, retningslinjer 
samt rammer for den underliggende planlægning og fastlægger de overordnede ønsker til 
byens udvikling. 
 
Københavns Klimatilpasningsplan 2010 
København lavede i 2010 en klimatilpasningsplan for at gøre København klar til fremtidens 
”vildere vejr”. Planens mål er at sikre, at København også i fremtiden skal være en god by at 
bo, arbejde og investere i. I Klimatilpasningsplanen vurderes, hvilke udfordringer der er de 
største, og hvor der i byen kan vindes mest ved at sætte ind nu og i de kommende år.  
 
Københavns Skybrudsplan2012 
Skybrudsplanen er en udløber af Københavns Klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen be-
skriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, 
som handler om skybrud.   
 

2.4 Alternativer 
I miljøvurderingen skal der indgå relevante alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, 
som anvendes som sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle miljøpåvirk-
ning. Planen for konkretisering af skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet omfatter alternati-
ve løsninger, i form af Masterplan 1 og 2 samt variantionsforslag. 
 

2.5 Miljøstatus og miljømål 
2.5.1 Natur og overfladevand 

Skybrudsoplandet omfatter bydele, der rummer både bebyggelse, infrastruktur og natur- og 
vandområder. Dyre- og planteliv forekommer primært i haver og i de grønne områder, hvor 
der findes en del arter af dyr og planter, der har tilpasset sig levesteder i bymæssig bebyg-
gelse. Derudover udgør områdets søer og navnlig Sortedams Sø en betydelig værdi for for-
skellige vandplanter, fugle og fisk. 
 
Inden for skybrudsoplandet findes registreringer af Bilag IV-arter, såsom flagermus, som 
særligt findes i tilknytning til oplandets parker, ældre vejtræer og i bygninger. Den beskyt-
tede natur, jf. naturbeskyttelsesloven, er i indre København især knyttet til den våde natur, 
som inden for skybrudsoplandet er De Indre Søer og søen i Fælledparken. 
 
Den beskyttede natur i indre København er især knyttet til den våde natur, som inden for 
skybrudsoplandet er De Indre Søer og søen i Fælledparken.  
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De Indre Søer indgår i et integreret søsystem, som forgrener sig gennem byen. Vand-
tilledningen styres ved hjælp af forskellige overløbsbygværker og ventiler. Vandet i Søerne 
kommer dels fra Utterslev mose og Gentofte Sø, hvor det via Emdrup Sø ledes til Søerne 
gennem den rørlagte Lygte Å – og dels fra Damhussøen, hvorfra det tilledes via den rørlagte 
Grøndals Å. De to rørlagte vandløb samles i den rørlagte Ladegårds Å, som udmunder i 
Peblinge Sø.  
 

2.5.2 Fredninger og kulturarv 
Fredede områder 
Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som naturbeskyttelsesloven vare-
tager, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, landskab og kulturhistorie, 
samt folks adgang til at færdes i naturen. Inden for skybrudsoplandet findes følgende frede-
de områder, som alle er arealfredninger: Fælledparken, Niels Bohr Institut, Amorparken og 
Fredens Park hører under fredningen ”8 Københavnske Parker” og De Indre Søer under 
fredningen ”Københavns Søer”  
 
Fortidsminder 
De fredede fortidsminder er beskyttede af museumsloven og udgør en væsentlig kulturarv. 
Omkring fortidsminder kan der være en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter, som 
kommunerne administrerer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18. Inden for skybrudsop-
landet findes et fredet fortidsminde beliggende ved krydset mellem Tagensvej og Nørre Al-
lé. Omkring fortidsmindet er der ikke en fortidsmindebeskyttelseslinje.  
 
Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne er karakteristiske helheder i byen, som vidner om vigtige perioder i by-
historien. Inden for de udpegede kulturmiljøer skal afgørelser om byggeri, nedrivning, an-
vendelsesændringer og lign. inddrage områdets kulturhistoriske, arkitektoniske og/eller 
landskabelige værdier som beskrevet i redegørelsen for de enkelte udpegninger. Inden for 
skybrudsoplandet findes følgende kulturmiljøer: Fæstningsringen, Nørre Campus, De Gam-
les By, Kartoffelrækkerne, Fælledparken og Østerbro. 
 
Kulturarvsarealer 
Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. Inden for 
skybrudsoplandet findes et mindre registreret kulturarvsareal ved Gammeltoftsgade, som er 
undersøgt af Københavns Museum. Derudover findes den vestligste del af et større registre-
ret kulturarvsareal af national betydning, hvor sidstnævnte omfatter den ældste bydel af Kø-
benhavn.  
 

2.5.3 Grundvand og jordforurening  
Drikkevandsinteresser 
Oplandet omfatter to mindre område, der er udpeget område med drikkevandsinteresser. 
Området grænser desuden op til 300 meter kildepladszoner i Frederiksberg Kommune. Der 
er ikke udpeget særlige drikkevandsinteresser.  
 
Jordforurening 
Kortlægning af forurenede grunde kan foretages enten på vidensniveau 1 (V1 – kortlægning 
på baggrund af begrundet mistanke) eller på vidensniveau 2 (V2- Kortlægning på baggrund 
af egentlige undersøgelser). Begreberne rummer derfor kun en beskrivelse af, hvorvidt ejen-
dommen har været undersøgt, og giver ingen indikation af, hvor forurenet en ejendom måtte 
være og med hvilke stoffer. Inden for oplandet findes en række kortlagte grunde, og derud-
over er hele København områdeklassificeret. 
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2.5.4 Befolkning og sundhed 

København er en grøn og blå by med fokus på borgernes fritidsliv og oplevelser. Inden for 
skybrudsoplandet findes der gode muligheder for friluftsliv. Områderne indeholder en ræk-
ke større og mindre parker og grønne arealer, legepladser, søer og boldbaner, der kobles via 
veje, tog, metro, cykel- og gangstier.  
 
De grønne strukturer i København dannes i hovedtræk af de lavtliggende naturområder, 
fæstningsanlæggene, de kongelige haver, og fællederne. Byens grønne områder har en høj, 
rekreativ værdi for befolkningen. Det samme gælder for de grønne cykelruter i København, 
som udgør et rekreativt element i infrastrukturen. 
 
Der er flere grønne områder inden for skybrudsoplandet. De fleste er kommunale parker, 
mens enkelte er private haver. Der findes ingen udpegede regionale friluftsområder inden 
for oplandet. Det største grønne område er Fælledparken, der benyttes som grønt område 
med offentlig adgang og idrætsanlæg.  
 
Den blå struktur i København består primært af søer, historiske voldanlæg, havnebade og 
strande, mens mange å-forløb i byen er blevet rørlagt. 
 

2.6 Miljøvurdering  
2.6.1 Natur og overfladevand 

Planen medfører i forskelligt omfang positive og negative påvirkninger af naturforhold. De 
positive effekter ses i forhold til en generel forbedring af den grønne struktur i byen via 
etablering af grønne strøg og beplantning langs udvalgte veje. Der vil også være en positiv 
gevinst ved generelt at lede hverdagsregnvand og skybrudsnedbør uden om kloaksystemet – 
og dermed for alvor hindre spildevandsoverløb herfra til den våde natur.  
 
Meget omskiftelige hydrauliske forhold vil typisk favorisere opportunistiske arter, som er 
arter med en hurtigere generationstid, der vil kunne tilpasse sig de hyppigt skiftende fysiske 
forhold. Derved kan de udkonkurrere andre mere følsomme arter. Fødeforholdene vil blive 
mere ensartet og vanskeliggøre livet for mere specialiserede organismer. Samlet set vil de 
ændrede hydrauliske forhold indebære en risiko for tab af biodiversitet.  
 
Ændringer i tilstanden af de § 3-beskyttede naturtyper forudsætter dispensation, som søges 
hos Københavns Kommune for at, jf. naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Masterplan 1 
Sortedams Sø 
Masterplan 1 medfører, at søen anvendes som recipient for nedbør i Nørrebro-oplandet, og 
søen skal kunne opsamle op til 25.000 m3 regnvand i forbindelse med skybrud. Dertil skal 
lægges den nedbør, der falder direkte på søen, hvilket ved skybrud kan være omkring 150 
mm. Næringsindholdet i den tilførte nedbør i forbindelse med skybrud vil i gennemsnit an-
tagelig nå op på koncentrationer, der gælder for i kloaksepareret afledt regnvand, hvor nøg-
letallene for kvælstof og fosfor er hhv. 2 mg/l og 0,5 mg/l /7/. Skybrudsvand vil således 
kunne medføre en negativ påvirkning på vandmiljøet 
 
Der forventes ikke at være en udtalt positiv gevinst mht.de økologiske forhold med den 
øgede gennemstrømning og vandudskiftning som følge af den tilførte nedbør. 
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En øget vanddybde vil give lidt ringere lysbetingelser ved bunden. I perioder med forhøjede 
næringssaltniveauer vil dette kunne forrykke balancen mellem bundlevende planter og mi-
kroalger, til algernes fordel. Dermed er der risiko for, at den aktuelle forbedring af forholde-
ne for bundplanter, der er i Sortedams Sø, i værste fald forringes. Dette vil også kunne in-
fluere på livsbetingelserne for fisk, herunder gedde, som i givet fald kan forringes. 
 
I forhold til dyre- og planteliv kan en vandstandsstigning på op til 30 cm i yngletiden med-
føre, at brinkerne på Fugleøen i Sortedams Sø vil blive oversvømmet. Oversvømmelse af 
Fiskeøen kan potentielt kunne påvirke den mulige ynglelokalitet for fjordterne.  
 
Havnen 
De økologiske forhold i havneområdet vil stort set ikke blive påvirket af de periodiske store 
udledninger af regnvand. Brakvandet i havnen og det tilhørende dyre- og planteliv er i for-
vejen præget af skiftende temperatur og saltholdigheder, og dermed vil midlertidige ændrin-
ger i forbindelse med kraftig regn ikke påvirke forholdene.  
 
De nye blå og grønne strukturer 
Da det primære formål er at opsamle og tilbageholde regnvand, er det meningen, at disse 
områder skal friholdes for vand, når ikke det regner. De våde betingelser vil derfor kun fo-
rekomme midlertidigt og relativt kortvarigt, hvilket ikke vil tillade en natur, som er afhæn-
gig af vanddækning.  
 
Masterplan 2 
Masterplan 2 medfører overordnet set de samme lokale påvirkninger i forhold til den på-
tænkte nye grønne og blå struktur samt forsinkelseselementer som Masterplan 1, men ved 
Masterplan 2 etableres to skybrudsledninger langs søbredden af Sortedams Sø. Derved ledes 
der kun overfladevand via ledninger fra Fælledparken til Sortedams Sø, og søen bliver ikke i 
samme omfang anvendt som recipient for oplandets nedbør. Derved vil der i Masterplan 2 
således generelt være en mindre påvirkning af Sortedams Sø i forhold til Masterplan 1, da 
hovedparten af det opsamlede regnvand vil blive ledt udenom søen og direkte til havnen.  
 
Variationsforslag  
Variationsforslagene vil generelt være med til at forsinke vandet yderligere og vil som følge 
deraf belaste de sekundære recipienter som Sortedams Sø lidt mindre, hvad angår hydraulik 
og forurenende stoffer. 
 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø medfører etablering af et mere parklig-
nende rum langs Søgaden og ved Fredens Park. Inden for de parklignende rum etableres 
render til tag- og vejvand med flere udløb til søen. Variationsforslaget kan etableres i for-
bindelse med Masterplan 1, og påvirkning af søens tilstand som beskyttet naturtype sidestil-
les med påvirkningen fra Masterplan 1.  
 
Et supplerende variationsforslag udnytter søen i Fælledparken som forsinkelsesvolumen, 
hvilket ikke vurderes at give anledning til problemer for vandkvaliteten søen, idet det forud-
sættes, at det først-afledte overfladevand ledes til kloak. Et andet supplerende variationsfor-
slag er en udvidet anvendelse af Fælledparkens lavtliggende sydøstlige hjørne som centralt 
opsamlings – og forsinkelsesbassin. Udledning af overfladevandet fra det udvidede centrale 
forsinkelseselement til Sortedams Sø vil indebære en negativ påvirkning af søens økologi-
ske tilstand.  
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Afværgeforanstaltninger 
• Det foreslås, at der sikres udformninger, som giver mulighed for en længerevarende 

tilbageholdelse af overfladevand i de nye blå-grønne områder. 
• Generelt skal vandtilførslen ske på en måde, så erodering af omgivelserne undgås, og 

samtidig uden en for kraftig ophvirvling af sedimentet i de pågældende vandområder.  
 

2.6.2 Fredninger og kulturarv 
Generelt medfører skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet mindre påvirkninger af de kultur-
historiske interesser. Det gælder primært i form af visuelle påvirkninger og periodevise an-
vendelsesændringer samt mindre anlægsprojekter inden for kulturmiljøer og fredede områ-
der. 
 
Masterplan 1 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kan forudsætte dispensation fra fredningsbe-
stemmelserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved fysiske 
ændringer inden for Fælledparken, Fredens Park, De Indre Søer og Amorparken. 
 
Fortidsminder 
Det fredede fortidsminde, der er beliggende i krydset mellem Tagensvej og Nørre Allé, kan 
potentielt påvirkes, hvis anlægsarbejde af en skybrudsvej langs Tagensvej berører fortids-
mindet.   
 
Kulturmiljøer 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen, og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af kultur-
miljøerne. Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om 
en mindre påvirkning af kulturmiljøerne. 
 
Kulturarvsareal 
De planlagte tiltag vurderes ikke at påvirke kulturarvsarealer. 
 
Masterplan 2 
Påvirkningerne ved Masterplan 2 er i store træk sammenlignelige med påvirkningerne be-
skrevet for Masterplan 1.  
 
Variationsforslag 
Fredede områder 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø giver mulighed for at skabe et mere 
parklignende rum langs Søgade og ved Fredens Park, hvor søens landarealer fx beplantes, 
og der etableres render til håndtering og rensning af tag- og vejvand.  
 
Fortidsminder 
Variationsforslagene etableres ikke i nærheden af det fredede fortidsminde, som derved ikke 
påvirkes af variationsforslagene.  
 
Kulturmiljøer 
Fælledparken påvirkes af to af de supplerende variationsforslag, som omfatter henholdsvis 
udnyttelse af den eksisterende sø som forsinkelsesvolumen og større udnyttelse af parken 
som forsinkelseselement ved tilledning af regnvand fra skybrudsveje i Øster Allé. Begge 
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supplerende variationsforslag påvirker ligeledes kulturmiljøet periodevis, da forslagene æn-
drer boldbanernes fremtræden under skybrud. 
 
Kulturarvsareal 
Variationsforslagene placeres ikke inden for kulturarvsarealer.  
 
Afværgeforanstaltninger 
• I detailplanlægningen skal der tages hensyn til de fredede områder og de udpegede kul-

turmiljøer. 
• Fredningsnævnet skal behandle de konkrete detailprojekter og vurdere påvirkningen af 

fredninger i relation til kendelsernes bestemmelser.  
• Derudover bør de planlagte detailprojekter tilpasses de enkelte kulturmiljøers særlige 

karakter og bærende bevaringsværdier. 
• I detailplanlægningen bør der ligeledes tages hensyn til det fredede fortidsminde ved 

krydset mellem Tagensvej og Nørre Allé.  
 

2.6.3 Grundvand og jordforurening 
Planen rummer tiltag, der potentielt kan påvirke grundvandsinteresserne, i form af central 
tilbageholdelse af regnvand på terræn og LAR-løsninger, hvis dette planlægges på forurene-
de grunde.  
 
Københavns Kommune og Rambøll er pt. i gang med at belyse konsekvenserne af LAR og 
muligheden for at anvende LAR-metoder til at afkoble, tilbageholde og nedsive regnvand 
samt konsekvenserne af dette1. Projektet skal give svar på, hvor og meget der kan nedsives, 
og hvad der sker, når der nedsives. Mulighederne for nedsivning som en del af konkretise-
ringsplanen er derfor ikke belyst nærmere i miljøvurderingen. 
 
Masterplan 1 
Tilbageholdelse/opstuvning af regnvand på arealer med jordforurening kan medføre en for-
øget nedsivning og derved forøget udvaskning af forurenede stoffer til grundvandet. For det 
vand, som efterfølgende ledes videre til recipienter, kan der ligeledes være et forøget ind-
hold af forureningsstoffer.  
 
I medfør af planen udpeges områder, der kan tilbageholde regnvand i skybrudssituationer. 
Derudover er der langs nogle af skybrudsvejene planlagt etableret regnbede til nedsivning. 
Inden for disse områder findes kortlagte grunde, men der er generelt risiko for, at langt flere 
grunde er forurenede, hvorfor yderligere undersøgelser af jordforholdene er nødvendige. 
Disse undersøgelser kan endvidere i større detalje klarlægge, om de pågældende stoffer er 
vandopløselige, og derved lettere kan spredes via regnvandet eller evt. nedsivende vand.  
 
Masterplan 2 
Masterplan 2 omfatter de samme løsninger på terræn i forhold til central forsinkelse og LAR 
som Masterplan 1 og medfører derfor tilsvarende potentielle påvirkninger i relation til 
spredning af forureningsstoffer. 
 
Variationsforslag  
Variationsforslagene medfører kun i mindre grad ændringer, der resulterer i større eller 
mindre risiko for spredning af forurening, sammenlignet med Masterplan 1 og 2. Forslaget 

                                                 
1 Integreret hydrologisk modellering for Københavns kommune og Frederiksberg kommune 
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omhandlende en højere grad af udnyttelse af Fælledparken som forsinkelsesvolumen skal 
undersøges nærmere i forhold til, om dette kan øge risikoen for spredning af næringsstof-
fer/gødning til recipienterne. 
 
Afværgeforanstaltninger 
• Når de endelige arealer til tilbageholdelse og nedsivning er udpeget, anbefales det, at der 

udarbejdes en rapport der vurderer risiko for spredning af stoffer fra forurenede grunde. 
 

2.6.4 Befolkning og sundhed 
Generelt medfører planen en række positive påvirkninger på befolkning og sundhed via 
etablering af flere grønne rum i byen, som kan være medvirkende til at øge den rekreative 
værdi inden for de eksisterende grønne områder og langs nye grønne veje og forsinkelses-
boulevarder, mens andre tiltag kan medføre negative påvirkninger i form af barriereeffekter 
og en potentiel risiko for påvirkning af badevandskvalitet. 
  
Masterplan 1 
Inden for Fælledparken etableres et centralt forsinkelseselement på et areal, som i dag an-
vendes til boldbaner. Dette medfører, at boldbanernes og stiernes placering i terrænet skal 
ændres, og anvendelsen af arealerne til rekreativt formål vil blive forhindret i de perioder, 
hvor forsinkelseselementet er fyldt af skybrudsnedbør.  
 
Derudover placeres kanaler og forsinkelseselementer, såsom vådområder, i Universitetspar-
ken, Amorparken og Fredens Park, hvilket medfører, at parkernes visuelle fremtræden æn-
dres, og de enkelte rekreative elementer påvirkes eller begrænses periodevis af store ned-
børsmængder.  
 
De planlagte tiltag kan have betydning for seks legepladser i henholdsvis Fælledparken 
Amorparken og Fredens Park, hvor færdslen på legepladserne kan blive forhindret af vand-
standen i områderne.  
 
Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje kan medføre øgede barriereeffekter. Der for-
ventes at være størst gener på Helgesensgade og dennes krydsning af Blegdamsvej samt i 
dele af Ryesgade, hvor det på grund af terrænet kan blive nødvendigt med højere kantsten.  
 
Masterplan 2 
Som beskrevet ved Masterplan 1 kan etablering af forsinkelsesgader medføre positive ele-
menter til byrummet i form af flere grønne områder, som bl.a. kan anvendes rekreativt.  
 
Etablering af centralforsinkelse og andre forsinkelseselementer medfører de samme påvirk-
ninger af Fælledparken, Universitetsparken, Amorparken og Fredens Park som Masterplan 
1. 
 
Vandet fra skybrudsledningerne langs Sortedams Sø skal lede vandet til havnen, som enten 
er via Kastellet eller via skybrudsledningen i Ladegårdså/Vesterbro-skybrudsopland. Ved 
begge udledningsløsninger er der en risiko for, at nedbøren kan medføre en sundhedsmæssig 
negativ påvirkning af badevandskvaliteten. Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje 
kan, som beskrevet, medføre øgede barriereeffekter. Der forventes at være størst gener på 
Helgesensgade og dennes krydsning af Blegdamsvej, samt i dele af Ryesgade, hvor det på 
grund af terrænet kan blive nødvendigt med højere kantsten. 
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Variationsforslag 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø  
Variationsforslaget giver mulighed for etablering af et parkrum langs søerne ved Søgade og 
ved Fredens Park. Variationsforslaget medfører en generel positiv påvirkning af de rekreati-
ve forhold langs søerne, da området kan blive et mere attraktivt grønt byrum end det allere-
de er i dag. 
  
Supplerende variationsforslag 
De supplerende variationsforslag i Fælledparken medfører, at de rekreative arealer i perio-
der ikke kan anvendes, når forsinkelseselementerne er fyldte af hverdags- og skybrudsned-
bør.  
 
Afværgeforanstaltninger 
• I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne, både 

de fysiske og de visuelle.  
• Afkobling af tag- og vejvand fra det eksisterende kloaknet skal gennemtænkes, så even-

tuelle genevirkninger af regnvand i gaderne kan minimeres.  
• Nedløbsbygværker og skybrudsriste skal kunne tåle trafikbelastninger, hvor disse place-

res i kørearealer. 
• Høje kanter skal begrænses mest muligt. Genevirkninger af høje kanter skal minimeres 

ved anlæg af ramper o.lign. 
• Facadebeskyttelse og sikring af kældertrapper skal gennemføres de steder, hvor der kan 

forventes meget vand i en skybrudsvej under skybrud.  
• Skiltning kan i både anlægs- og driftsfasen angive alternative ruter, når der er behov.  
• Ved valg af træer og buske til de enkelte tiltag bør vælges arter, som passer ind i det 

omgivende nærmiljø, og som ikke medfører allergigener for de omkringboende og bru-
gere af områderne, jf. Københavns Kommunes strategi for allergifremkaldende træer. 

• Der kan i detailfasen laves tekniske løsninger, der reducerer risikoen for, at der står vand 
på legepladserne ved skybrud.  

 
2.7 Kumulative effekter 

Realisering af de øvrige konkretiseringsplaner for inden for den samlede skybrudsplan i 
Københavns og Frederiksberg Kommuner forventes at fremtidssikre kloakkens funktion ved 
at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Dette vurderes at have en positiv effekt på både 
miljøet og sundhedsmæssigt, idet risikoen for oversvømmelser reduceres. 
 
Natur og overfladevand 
• Der forventes en positiv synergieffekt i form af flere grønne områder i byen, til gavn for 

flora og faunas spredning.  
• Ved at mindske afledning af regnvand via det eksisterende kloaksystem, er der en for-

ventning om at nærringsbelastning generelt vil blive væsentlig reduceret.  
• Der anvendes kunstgødning på en del af græsarealerne i Fælledparken, og denne belast-

ning kunne influere negativt på vandkvaliteten. 
• Saltningen i vintermånederne kan være et problem for bynaturen. 
• Københavns Kommunes har planer om at frilægge Ladegårdsåen mellem Borups Plads 

og Peblinge Sø. Et åbent løb vil generelt repræsentere en større tilbageholdelsesevne af 
forurenende stoffer end et lukket løb.  

Fredninger og kulturarv 
Der vurderes ikke at være synergi- eller kumulative effekter i relation til fredninger og kul-
turmiljø. 
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Grundvand og jordforurening 
Der forventes ikke synergi- eller kumulative effekter i forhold til grundvand og forurenede 
grunde. 
 
Befolkning og sundhed 
• Der kan forekomme negative kumulative effekter i anlægsfasen, hvor der er risiko for 

anlægsgener i større dele af byen 
• Afhængig af karakteren af de øvrige tiltag i planerne for realisering af skybrudsplanen 

kan der opleves kumulative negative effekter i forhold til fremkommelighed, i det tilfæl-
de at der arbejdes med omprofilering af vejen i store dele af byen. 

• Der kan opleves positive synergieffekter ved samtlige planer for hvert opland inden for 
skybrudsplanen, i relation til en begrønning af byen.  

 
2.8 Overvågning 

Natur og overfladevand 
Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter sædvanligvis en række vilkår, som 
projektet skal overholde. Generelt bør det regnvand, der udledes til naturen, løbende kvali-
tetskontrolleres for indhold af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. 
 
Fredninger og kulturarv 
I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af 
kulturhistorisk værdi. 
 
Grundvand og jordforurening 
Det vurderes ikke nødvendigt at overvåge påvirkninger af grundvandet som følge af konkre-
tiseringsplanen, så længe der ikke gennemføres projekter, der medfører forøget nedsivning i 
områder, hvor jorden er forurenet. 
 
Befolkning og sundhed 
Der pågår allerede en overvågning af badevandskvaliteten i Københavns Kommune via et 
online varslingssystem (en Badevandsudsigt), der hele tiden varsler kvaliteten af badevan-
det. 
  

2.9 Anbefalinger  
Natur og overfladevand 
• Som et muligt alternativ kan der i den efterfølgende planlægning og projektering arbej-

des med en løsning, hvor Sortedams Sø sammen med Peblinge Sø fungerer som reser-
voirbassiner for vand i stedet for blot som forsinkelsesbassiner. Herved kan der sikres en 
mere konstant vandstand i de omkringliggende mindre søer i de varme sommermåneder 
(Fælledparken, Botanisk Have, Østre Anlæg, Ørstedsparken). En sådan løsning vil des-
uden kunne give mulighed for vandtilførsel til Skt. Jørgens Sø i de tørre perioder, så-
fremt ideen fra konkretiseringsplanen for Ladegårdsåens opland med at sænke vand-
standen i søen gennemføres. For både at tillade en højere vandstand end den nuværende, 
og samtidig bevare kapaciteten i forhold til en skybrudssituation, vil det antagelig være 
nødvendigt at sikre en bedre hydraulisk forbindelse mellem de to afsnit af Sortedams Sø. 

• Endelig kan der skabes en bedre vandudveksling mellem de to afsnit af Sortedams Sø 
ved at udvide forbindelsen under Fredens Bro.  
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3. METODEBESKRIVELSE 

Miljøvurderingen omfatter en kortlægning af miljøstatus og vurdering af miljøpåvirkninger 
ved konkretisering af skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet i Københavns Kommune. Mil-
jøvurderingen foretages på baggrund af eksisterende oplysninger om beskyttelsesinteresser 
og gældende planforhold på kommunalt/lokalt og nationalt/internationalt niveau.  
 

3.1 Miljøstatus 
Beskrivelsen af miljøstatus er begrænset til at omfatte de i scopingen udvalgte miljøfaktorer. 
De overordnede planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold, der er relevante i relation til 
planen, præsenteres. Herunder Fingerplan 2013, klimatilpasningsplan, skybrudsplan, stats-
ligt landsplandirektiv og forslag til vandplaner, kommuneplan og overordnede retningslinjer 
heri samt lokalplaner. På dette niveau behandles lokalplaner meget overordnet, og byplaner 
behandles ikke, men begge plantyper skal der tages højde for ved detailplanlægningen af de 
konkrete tiltag. 
  

3.2 Miljøvurdering 
Generelle krav til miljøvurderingen 
Miljøvurderingen behandler de overordnede påvirkninger, som forventes ved realisering af 
planen. Der forventes en række påvirkninger ved de konkrete projekter udover de miljøfor-
hold, der er behandlet her, da flere lokalitets- og anlægsspecifikke påvirkninger er sorteret 
fra i scopingfasen grundet det nuværende vidensniveau. I den efterfølgende planlægning og 
detailprojektering vil det være muligt at vurdere miljøpåvirkninger på et mere detaljeret 
niveau, eksempelvis gener i anlægsfasen og specifikke projektrelaterede påvirkninger. 
 
For at sikre at miljøvurderingen dels identificerer de væsentligste miljøpåvirkninger og dels 
kan anvendes i den videre planlægning og prioritering af konkrete projekter, er det afgøren-
de, at miljøvurderingen er:  
 
• målstyret, hvilket betyder, at de planlagte tiltag holdes op mod kommunens politiske 

mål, som de ses udmøntet i bl.a. skybrudsplanen. 
• handlingsorienteret, hvilket betyder, at der udover en registrering af negative indvirk-

ninger også skal indgå forslag til afværgeforanstaltninger for at afbøde eventuelle nega-
tive miljøpåvirkninger.  

• fokuseret og peger på de væsentlige kritiske miljøforhold. Det skal fremgå klart af mil-
jøvurderingen, hvilke indvirkninger der vurderes væsentlige, og hvilke der ikke vurderes 
væsentlige.  

• oversigtlig, særlig grundet planernes geografiske omfang og det overordnede detalje-
ringsniveau i planerne. 

• baseret på den eksisterende viden og det gældende plangrundlag. 
 
I miljøvurderingen beskrives de potentielle miljøpåvirkninger, der forventes som følge af de 
planlagte projektmæssige aktiviteter. Der tages udgangspunkt i de vigtigste beskyttelsesinte-
resser og den potentielle påvirkning ved realisering af planerne. Det beskrives, om der er 
tale om en positiv eller negativ påvirkning, og graden af påvirkning kategoriseres i det om-
fang det er muligt som enten:  
 
• ingen  
• mindre 
• eller væsentlig 
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Afværgeforanstaltninger 
Hvis en indvirkning vurderes som værende væsentlig og negativ, vurderes det, om og hvor-
dan de negative konsekvenser kan afbødes eller reduceres. Afværgeforanstaltninger kan 
være meget forskellige, men kan omfatte alt fra at ændre planens retningslinjer til tekniske 
foranstaltninger, arealmæssige disponeringer mv. 
 
Overvågning 
For de påvirkninger, der er miljømæssigt negative og væsentlige, skal der foretages en over-
vågning af miljøpåvirkningen. Den foreslåede overvågning vil i nogen grad bygge på allere-
de fungerende overvågningsprogrammer og metoder i kommunen. 
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4. KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLAN 

4.1 Overordnede principper for håndtering af skybrud 
Planen omfatter løsninger til skybrudssikring, der opfylder kriterierne i Københavns Kom-
munes Skybrudsplan 2012. Planen indebærer bl.a., at der kan accepteres 10 cm vand på ter-
ræn ved en 100 års hændelse. Endvidere er det tilstræbt, i henhold til de overordnede inten-
tioner i skybrudsplanen, at udforme løsninger, der også har en værdi i sig selv, og som kan 
bibringe byen attraktive grønne og blå elementer.  
 
Overordnet set er der udarbejdet forslag til løsninger, der: 
 
• håndterer skybrudsvandet på en måde, så det forvolder mindst mulig skade. 
• udgør en kvalitet for byen i form af overjordiske blå/grønne løsninger, hvor det er mu-

ligt. 
• er udarbejdet via en landskabelig analyse, der optimerer løsningerne i forhold til områ-

dets eksisterende bykarakteristika og udviklingsplaner. 
• kombinerer håndteringen af skybrud med løsninger, der kan medvirke til at reducere 

belastningen af kloaknettet under daglig regn, der hvor det er nødvendigt af hensyn til 
overholdelse af det gældende serviceniveau. 

• er forholdsvis enkle at anlægge og belyse mht. tekniske fordele og ulemper. 
• er økonomisk set realistiske at drive. 
• er fleksible i forhold til ændringer i klimaprognoserne, således at det i forbindelse med 

de foreslåede løsninger er overvejet, hvilken konsekvens en potentiel overdimensione-
ring eller underdimensionering af løsningerne vil have. 

• hvor det er muligt, udgør en værdi uanset omfanget af de forventede klimaforandringer. 
• kan udarbejdes i synergi med byudviklingen i oplandet. 
• løser skybrudsproblematikken i oplandet. 

 
Planen indeholder principper for overordnede løsningsforslag, der på et senere stadie i plan-
lægning skal detaljeres yderligere. 
 

4.2 Hovedgreb - Koncept og strategi 
Planen indeholder to forskellige scenarier i form af to masterplaner, der begge bygger på et 
overordnet princip om, at så meget regnvand som muligt tilbageholdes i de øverst beliggen-
de områder, mens der skabes robuste skybrudsveje fra de lavest liggende områder til reci-
pienterne. Derudover er der udarbejdet forslag til flere variantionsforslag, der kan kombine-
res med hver af masterplanerne. 
 
Der lægges vægt på, at skybrudsvejene ikke kun anvendes under ekstreme regnhændelser, 
men også til at afkoble hverdagsregn fra kloaksystemerne, således at disse sættes i stand til 
at håndtere den øgede nedbør i det fremtidige klima.  
 
Masterplanerne opererer således med følgende overordnede tiltag: 
 
• Skybrudsveje  
• Centrale forsinkelseselementer 
• Forsinkelsesveje 
• Grønne veje 
• Lokal afledning af regnvand (LAR) 
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Skybrudsveje er den overordnede infrastruktur, der følger områdets topografi til afledning 
af skybrudsvand. Disse veje kan være udformet med V-profileret gadeprofil og eventuelt 
højere kantsten, så vandet kan løbe i midten af vejen uden at gøre skade. Desuden kan der 
etableres egentlige render eller trug i siden af vejene, så vandet løber i åer eller grønne bånd. 
En variant af disse render er et hult fortov, hvor vandet løber i en overdækket rende under 
fortovet. Endelig kan skybrudsvejen udgøres af en egentlig skybrudsledning etableret under 
gadeniveau. I mange tilfælde vil de ovenstående skybrudsmodeller kunne tænkes suppleret 
med nye separate regnvandsledninger til at skabe den nødvendige kapacitet og/eller aflede 
hverdagsregn. 
 
Centrale forsinkelseselementer etableres på pladser og i parker, hvor der er mulighed for 
at forsinke skybrudsvandet, således at skybrudsvejene nedstrøms kan etableres i mindre 
dimensioner. De centrale forsinkelseselementer kan fx udføres som åbne fordybninger i 
parkarealer og på pladser. Derudover kan de etableres med underjordisk volumen i kassetter 
eller regnbede. Centrale forsinkelseselementer vil således typisk være placeret i tilknytning 
til de overordnede skybrudsveje. 
 
Forsinkelsesveje er større veje, der typisk ligger lidt opstrøms et sårbart dybdepunkt. I disse 
veje kan der med fordel etableres et forsinkelsesvolumen, således at de ved skybrud ikke 
afleder vand overfladisk til dybdepunkter og skaber oversvømmelse der. Mange af oplan-
dets større indfaldsveje omdannes til forsinkelsesveje, som er udpeget på baggrund af sky-
brudsberegninger.  
 
Grønne veje er foreslået etableret i tilknytning til alle skybrudsveje. Det er i denne plan 
foreslået, at de grønne veje etableres med vejbede og/eller forsinkelse under permeable be-
lægninger, således at arealet fx fortsat kan anvendes til parkering.  
 
I masterplanerne er en række veje udpeget som potentielle til omdannelse til grønne veje. 
Udvælgelsen er foretaget således, at der er udvalgt veje, der ligger med ensrettet fald mod 
de foreslåede skybrudsveje. Således kan de grønne veje aflede overfladisk til skybrudsveje-
ne uden etablering af skybrudselementer i øvrigt. 
 
LAR-områder: I afgrænsede områder integreres lokal afledning af regnvand i form af ek-
sempelvis vejbede og grønne tage. Det vil især være oplagt at integrere LAR-løsninger i 
områdets mange villakvarterer som eksempelvis De Gamles By. 
 

4.3 Nørrebro-oplandet 
Det samlede areal af Nørrebro-oplandet udgør 2,6 km2 og er dermed et af de mindste oplan-
de i Københavns Kommunes Skybrudsplan. Oplandet består af forskellige kvarterer med 
hver sin karakteristik, som illustreret på Figur 4-1. I planen er de enkelte kvarterer beskrevet 
med fokus på udvalgte områder, hvor det er mulighed for at etablere klimatilpasningsløs-
ninger. Nørrebro-oplandet er opdelt i følgende kvarterer: 
 
• Mimersgade kvarter 
• Sjællandsgade kvarter 
• Sankt Hans kvarter 
• Ravnsborggade kvarter 
• Ryesgade kvarter 
• Guldbergs kvarter 
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• De Gamles By 
• Kartoffelrækkerne 
• Rigshospitalet 
• Panum Instituttet 
• Universitetsparken 
• Fælledparken 
• Fredens Park 
• Amorparken 
• Søerne (De Indre Søer) 

 

 
Figur 4-1 Områdekarakteristik for Nørrebro-oplandet.  
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Inden for oplandet findes indfaldsvejene Nørre Allé, Tagensvej og Nørrebrogade samt de 
tværgående gader Øster Søgade, Blegdamsvej og Jagtvej. Langs næsten alle hovedtrafikårer 
er anlagt enten cykelbaner eller cykelstier.  
 
Erfaringer har ved registreringer vist, at de mest udsatte områder under skybrud inde for 
området henholdsvis Blegdamsvej og Ryesgade. Derudover var der den 2. juli 2011 betyde-
lige – dog i mindre omfang – oversvømmelser på dele af Nørrebro særligt Sjællandsga-
de/Mimersgade. De relativt højtbeliggende områder omkring Jagtvej har ikke haft de store 
udfordringer ved skybrud.  
 
Nørrebro-oplandet er beliggende mellem andre skybrudsoplande (Ladegårds Å, Indre By, 
Østerbro og Bispebjerg). Søerne er eneste recipient for oplandet, men de fungerer som fæl-
les recipient for flere andre oplande og har samtidig en begrænset udløbskapacitet, hvorfor 
projektering af klimatilpasningsløsningerne i de forskellige oplande skal udarbejdes som en 
samlet helhed.  
 

4.4 Løsningsforslag i to masterplaner 
Den overordnede struktur er i store træk identisk i de to masterplaner, hvor de store grønne 
arealer i området udnyttes til tilbageholdelse af regnvand, og derudover etableres skybruds-
veje i de større veje. Disse skybrudsveje skal sikre, at regnvandet ledes væk på en effektiv 
og robust måde.  
 
Fælles for de to masterplaner er en række tiltag for fire områder i oplandet. Tiltagene frem-
går af Tabel 4-1. 

Tabel 4-1 Fælles tiltag for Masterplan 1 og 2. 

Område Tiltag 

Jagtvej – Øster Allé – Bleg-
damsvej – Ryesgade 

På strækningen fra oplandets topografiske toppunkt ved Jagtvej ledes regn-
vandet til Øster Allé, Blegdamsvej og Ryesgade til udløb ved Fredens Park 
ved hjælp af skybrudsveje med forsinkelse. Skybrudsvejene vil dels forsinke 
og rense regnvand, dels lede skybrudsvand mod Fredens Park inden udløb til 
Sortedams Sø.  
 
I Jagtvej og Øster Allé etableres sænkede render/kanal i det grønne areal, der 
dels kan forsinke og rense regnvand under hverdagsregn, dels kan lede sky-
brudsvand mod Fredens Park. Tilsvarende etableres langs Blegdamsvej ind 
mod Fælledparken en åben, grøn kanal eller langsgående park til forsinkelse 
og afledning af skybrudsvand. 
 
Afløbet fra Blegdamsvej til Ryesgade foregår gennem Helgesensgade, der 
omdannes til et V-profil, eksempelvis som shared space. 

Sjællandsgade – Guldbergs-
gade - Blegdamsvej 

Med planen foreslås, at den planlagte grønne cykelrute, som vil løbe fra 
parken Superkilen, via Mimersgade, Guldbergsgade, og til Sankt Hans Gade 
opprioriteres og transformeres, således at den også vil fungere som en sky-
bruds- og forsinkelsesvej, der vil rumme en ny grøn og blå struktur. Med 
denne struktur vil der opnås en forstærket sammenhæng mellem de otte 
kvarterer som er Superkilen, Mimersgade kvarteret, Gulbergsgade kvarteret, 
Sankt Hans kvarteret, Sjællandsgade kvartet, De Gamles By, Ravnborggade 
kvarteret og Søerne. 
 
I Masterplan 1 er det foreslået at skybrudsvejen på strækningen fra hjørnet 
af Sjællandsgade og Guldbergsgade til Blegdamsvej, hvor der findes et 
lokalt dybdepunkt, suppleres med en skybrudsledning med dimensionerne 
ø1400. I Masterplan 2 er denne ledning erstattet med forbindelse fra dette 
lavpunkt via Sjællandsgade til Nørrebrogade, der dermed aflaster skybruds-
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Område Tiltag 

vejen i Guldbergsgade og hele skybrudsoplandet Nørrebro. 
Central forsinkelse – Sankt 
Hans Torv - De Gamles By 
– Fælledparken – Fredens 
Park 

Fælledparken er et oplagt sted at benytte som en central forsinkelse af 
regnvand, hvor den tilbageholder det regnvand, der lander i Fælledparken, 
inden det tilsluttes en droslet ledning, som leder vandet direkte til Sortedams 
Søen. Dette sker ved at sænke en del af de eksisterende fodboldbaner i for-
hold til stierne, hvormed stierne vil danne barriere for vandet. Stierne i Fæl-
ledparken foreslås samtidigt ombygget, så de er aktivt med til at flytte van-
det til forsinkelsesbassinerne i tilfælde af skybrud. Dette vil sikre, at regn-
vandet fra parken ikke belaster det omkringliggende opland ved skybrud.  
 
Amorparken bevarer sin nuværende funktion som en gammel landskabelig 
park med smukke gamle og bevaringsværdige træer. Ved en 10-års regn vil 
Amorparkens to foreslåede grøfter, som ligger langs parkens kant, blive 
fyldt op. Ved en 50-års regn vil de opfyldte grøfter tilsluttet parkens foreslå-
ede organiske lavninger blive fyldt op, som er tilpasset de eksisterende beva-
ringsværdige træer og bunkere. Ved ekstreme tilfælde som ved en 100-års 
regn vil parkens vand løbe videre til Fredens Park. Amorparkens vandopland 
består af parken selv, halvdelen af Rigshospitalet og Tagensvej. Ved en 100-
års regn vil Universitetsparkens vandopland blive tilknyttet, når dens eget 
vandopland er fyldt op. 
 
Fredens Park vil blive transformeret til at rumme flere funktioner i form af 
et åbent urbant vand plaza, som associerer sig med den foreslåede letbane-
station, Panum og Rigshospitalet. Parkens videre forløb transformeres med 
et jævnt fald mod søerne bestående af et vådområde præget af lav beplant-
ning, som skal sikre udsynet til Sortedams Sø. Der indarbejdes nogle lom-
mer henvendt til aktivitet og leg. Fredens Park vandopland består af parken 
selv, hele Ryesgadekvarteret og Amorparken. Parkens vådområde er opbyg-
get, således at den vil være i stand til at rense regnvandet trin for trin i en 
terrasseform, inden vandet ledes til Sortedams Sø. Denne rensningsteknik 
benyttes ligeledes to andre steder, ved Sølund og Kartoffelrækkerne. 
 
I De Gamles By vil en række forskellige former for skybrudshåndtering 
blive anvendt, der i blandt central forsinkelse på nogle af de eksisterende 
åbne pladser og grønne områder. En del af pladserne foreslås udlagt som 
urbane aktivitetsområder med niveauforskelle, der gør det muligt at tilbage-
holde regnvand på disse, og andre som grønne områder, hvor regnvand i 
perioder vil kunne stå og nedsive. Dette suppleres yderligere af grønne tage 
og -mure, og grønne veje i hele området.   

Kartoffelrækkerne Områder som Kartoffelrækkerne, De Gamles By og Universitetsparken 
transformeres til at besidde permeable overflader, hvor der vil kunne ske 
infiltration via regnbede, permeable belægninger eller åbne vegetationsdæk-
kede kanaler. Med denne transformering vil der kunne tilbageholde en del 
regnvand, som vil blive renset og forbedre grundvandet via den naturlige 
nedsivning i jorden. Boligvejene og fællesområderne vil opnå et mere grønt 
og sanseligt præg, hvor bilernes dominerede udtryk vil blive minimeret. 
 
I Masterplan 1 vil det regnvand i Kartoffelrækkerne, der ikke kan nedsive, 
blive ledt til åbne grønne render i begge sider af vejene, hvorefter vandet 
bliver renset først i en olieudskiller for derefter at blive ledt igennem et våd-
område lig det i Fredens Park, inden det bliver ledt til Sortedams Sø. I Ma-
sterplan 2 vil vandet i stedet efter rensning blive ledt i en skybrudsledning til 
Kastellet. 

 
Forskellen mellem de to masterplaner er primært, at Masterplan 1 opererer med en anven-
delse af De Indre Søer som forsinkelse af regnvand, mens der i Masterplan 2 i stedet anven-
des to store nye skybrudsledninger på hver side af Sortedams Søens søbred. Skybrudsled-
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ningerne har udløb til havnen via et tracé i Dag Hammerskjolds Allé og til Kastellet. De 
primære forskelle mellem masterplanerne er uddybet herunder.  
 

4.4.1 Masterplan 1 
I Masterplan 1 ledes regnvandet fra hele Nørrebro skybrudsoplandet til Sortedams Sø under 
skybrud. Figur 4-2 illustrerer de planlagte tiltag ved Masterplan 1, og tiltagenes indvirkning 
på skybrudsvandets forløb igennem oplandet.  
 
Laveste gadeniveau i oplandet er (+6,4 m) ved Ryesgade/Fredens Park. Vandspejlet i Sorte-
dams Sø er i dag +5,8 m med maksimal opstuvningskote +6,1 m. For det nordligste bassin i 
Sortedams Sø med et areal på 12 ha giver dette et teoretisk buffervolumen på 36.000 m3. 
Dette tilgængelige volumen er under forudsætning af, at der ikke bliver tilledt yderligere 
skybrudsvand til De Indre Søer fra fx Ladegårds Å-oplandet. 
 
Kombineret med volumen i Fredens Park op til kote 6,3 opnås ca. 40.000 m3 buffervolu-
men, i hele Nørrebro-oplandet er der behov for 25.000 m3. I kombination med lokal tilbage-
holdelse i og omkring skybrudsveje vil det derfor være tilstrækkeligt til en 100 års hændel-
se.  
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Figur 4-2 Masterplan 1, Nørrebro-opland.  

 
For at opretholde en god vandkvalitet skal vandet renses inden udledning til Sortedams Sø. 
Rensningen kan fx indrettes som en regnvandspark med vandlegeplads, udsigtsplatform 
eller alternativt som en fugle-ø, der strækker sig ud i søen. Også hverdagsregn fra oplandet 
afledes ved gravitation til Sortedams Sø.  
 
Den hverdagsregn, der ledes til søerne, vil være tagvand og vejvand fra veje med års-
døgntrafik, ÅDT, lavere end 5.000 biler. Det forudsættes, at 95-99 % af årsmiddelnedbøren 
renses inden udledning.  
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Det er ambitionen med masterplanen, at vandkvaliteten i søerne skal forbedres ved, at der 
sikres en øget tilførsel af renset regnvand og dermed et betydeligt bedre vandskifte, end det 
er tilfældet i dag. 
 

4.4.2 Masterplan 2 
I Masterplan 2 ledes der som nævnt ikke skybrudsvand til Sortedams Sø, bortset fra vand fra 
den centrale forsinkelse i Fælledparken. Der etableres en stor skybrudsledning med diameter 
på 2 m langs søbredden. Ledningen leder regnvandet til havnen - enten via Kastellet eller 
via skybrudsledningen i Ladegårds Å/Vesterbro-skybrudsopland. Figur 4-3 illustrerer de 
planlagte tiltag ved Masterplan 2, og tiltagenes indvirkning på skybrudsvandets forløb igen-
nem oplandet. 

 
Figur 4-3 Masterplan 2, Nørrebro-opland.  
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Selvom der etableres en eller flere skybrudsledninger, vil der stadig skulle etableres flere 
grønne veje og skybrudsveje, der forsinker regnvandet inden tilledning til ledningen og sam-
tidig leder skybrudsvand og hverdagsregn til tilslutningspunkterne på ledningen. Der etable-
res tilslutningspunkter til ledningen i de punkter, hvor der etableres bygværker. Bygværker-
ne placeres fortrinsvis, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til udførelsen af ledningen. 
Bygværkerne kan også anvendes til etablering af skyllesystemer til skylning af ledningen. 
 
I Masterplan 2 vil al hverdagsregn, der afkobles det almindelige afløbssystem og ledes til 
skybrudsvejene, skulle pumpes fra skybrudsledningen til havnen. 
  

4.4.3 Variationsforslag 
Til de to masterplaner er udarbejdet flere variationsforslag, som kan kombineres med begge 
masterplaner.  
 
Variationsforslag Sjællandsgade består i at lede skybrudsvandet fra oplandet opstrøms fra 
krydset Sjællandsgade/Guldbergsgade mod Nørrebrogade og til Ladegårds Å skybrudsop-
land. Topografisk har Sjællandsgade med tilhørende opland fald mod Nørrebrogade. Det 
tilhørende opland omfatter dele af Jagtvej, Mimersgade, Guldbergsgade og Sjællandsgade 
kvarteret. Variationsforslaget medfører mulighed for at etablere en grøn forbindelsesvej i 
Sjællandsgade, der forbinder Nørrebrogade med Østerbro. Forslaget skal både hydraulisk og 
økonomisk afstemmes med skybrudsløsningerne i Ladegårds Å-oplandet. 
 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø er hovedsagelig relevant i forbindelse 
med Masterplan 1. Forslaget giver mulighed for at skabe et mere parklignende rum langs 
Søgaden på hele strækningen til Nørrebrogade. Masterplan 1 indeholder også et forslag om 
at etablere en grønnere stribe ved Fredens Park i forbindelse med udløb til Sortedams Sø til 
rensning af regnvand fra de grønne veje øst for søen. Variationsforslaget er vist på Figur 
4-4. 
 



 

 Miljøvurdering Konkretisering af skybrudsplan for ”Nørrebro” 

29 
 
 

Oktober 2013 

 
Figur 4-4 Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø. 

 
• Supplerende variationsforslag, der kan indgå i overvejelserne om skybrudsløsninger, 

er fx: Udnyttelse af søen i Fælledparken som forsinkelsesvolumen 
• Større udnyttelse af Fælledparkens potentiale som forsinkelseselement ved tilledning af 

regnvand fra skybrudsvejen i Øster Allé. 
• Øster Allé tilsluttes mulig skybrudsvej i Dag Hammerskjolds Allé mod Kastellet. Dette 

udføres i koordinering med skybrudsløsninger fra Østerbro-oplandet.  
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5. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

I det følgende præsenteres alene de væsentligste og overordnede planer, der kan have rele-
vans for denne plan. I forbindelse med detailplanlægning og projektering af de konkrete 
tiltag, skal der desuden tages hensyn til lokal- og byplaner og byplanvedtægter for de på-
gældende områder. 
 

5.1 Fingerplan 2013 
Miljøministeren har den 30. august 2013 udstedt Fingerplan 2013, hvis fokus bl.a. er et 
grønnere hovedstadsområde med mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler. Som noget 
nyt medtager Fingerplan 2013 nye ”grønne bykiler” i det indre storbyområde og medtager 
overordnede udvalgte stiruter samt reserverer muligheden for at etablere overordnede grøn-
ne stiruter. De nye grønne bykiler og grønne stiruter fremgår af Figur 5-1. 
 

 
Figur 5-1 Fingerplanens nye bykiler og rekreative stier i det indre storbyområde.  

 
Fingerplanen åbner mulighed for klimatilpasning i de grønne kiler og nye grønne bykiler 
kombineret med bedre muligheder for rekreation og friluftsliv samt for natur og øget biolo-
gisk mangfoldighed. Dermed kan de grønne kiler fremover anvendes aktivt til klimatilpas-
ning, når det samtidig i videst mulig omfang styrker kilernes andre funktioner. 
I Fingerplanen bliver de forventede klimaudfordringer desuden beskrevet, og der gives ek-
sempler på klimatilpasning.  
 
Fingerplanens udpegning af grønne bykiler og grønne rekreative stier har betydning for 
konkretiseringsplanens løsningsforslag og den videre planlægning af de konkrete klimatil-
pasningstiltag, som begge skal være i overensstemmelse med anden planlægning, herunder 
Fingerplan 2013. Konkretiseringsplanens løsningsforslag er i overensstemmelse med Fin-
gerplanens mulighed for klimatilpasning i de udpegede grønne bykiler og grønne stiruter.  
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5.1.1 Grønne bykiler 

De udpegede nye grønne bykiler er af regional betydning i det indre storbyområde. 
De udpegede nye grønne bykiler omfatter de eksisterende store parker Kongens Have, Fæl-
ledparken, Valbyparken, Frederiksberg Have, Søndermarken, Bellevue Strandpark, Bern-
storffsparken, Charlottenlund Skov, Fort og Strandpark. Derudover omfatter de nye bykiler 
Kastellet, Østre Anlæg, Botanisk Have, HC. Ørstedsparken, Tivoli og Christianshavns 
Voldanlæg i Københavns indre fæstningsring. Endeligt omfatter de nye grønne bykiler en 
række grønne områder, der sammen med regionale rekreative stiruter indgår i strukturelt 
sammenhængende grønne forløb. De udpegede grønne områder er Søerne, Kløvermarken, 
Grøndalsparken, Nørrebroparken, Assistens Kirkegård, Bispebjerg Ryvangsforløbet, Em-
drup Sø, Gentofte Sø, Kastrup Fort samt Skaftet og Trekanten langs Vestamager.  
 
Inden for Nørrebro-oplandet findes to nye grønne bykiler, som er Fælledparken og to af de 
Indre Søer.   
 
Den rekreative påvirkning af områderne beskrives i afsnit 8.4. 
 

5.1.2 Grønne stiruter 
Inden for Nørrebro-oplandet findes tre cykelsuperstier, som er langs Jagtvej (Indre Ringru-
te), Lyngbyvej (Birkerødruten) og langs søerne (Søruten). Derudover krydser en overordnet 
rekreativ sti igennem oplandet. Denne stiforbindelse er forbundet med en planlagt rekreativ 
stiforbindelse. Stiforbindelserne fremgår af Figur 5-1. 
 

5.2 Statslig planlægning 
I det følgende præsenteres relevant statslige planlægning og gældende lovgrundlag. 
 

5.2.1 EU’s vandrammedirektiv og miljømålsloven 
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, over-
gangsvande (flodmundinger, laguner o.l.), kystvande og grundvand i alle EU-lande. Direkti-
vet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative 
struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet. 
Vandrammedirektivet trådte i kraft den 22. december 2000. 
 
EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i miljømålsloven (LBK nr. 
932 af 24. september 2009). Miljømålsloven indeholder overordnede bestemmelser om 
vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning mv. Loven 
foreskriver, at staten skal udarbejde vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som 
redegør for, hvordan vi i Danmark vil nå EU-målet om ”god tilstand” for de danske vand-
områder. 
 

5.2.2 Landsplandirektiv og forslag til vandplaner 
Miljøministeriet har sendt forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode 
(2010-2015) samt tilhørende miljørapporter i en seks måneders offentlig høring indtil den 
23. december 2013. Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget, er retningslinjerne fra region-
planerne /25/ stadig gældende som landsplandirektiv jf. 7.1.2. Det arbejdsprogram, som skal 
ligge til grund for næste generation vandplaner, er i offentlig høring til den 18. november 
2013 /6/. Københavns Kommune er omfattet af forslag til vandplanerne 2.3 Øresund og 2.4 
Køge Bugt. 
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Vandplanerne er et instrument til at nå det mål, der er udstukket i EU’s vandrammedirektiv: 
at alle vandområder – grundvand, vandløb, søer og den kystnære del af havet – skal have 
”god tilstand” i 2015 /5/. 
 
Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere 
vand i Danmarks søer, fjorde og åer i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 
Vandplanerne udgør således tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske 
vandmiljø. 
 
Målet med vandplanerne er at opnå: 
• Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold. 
• Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof. 
• Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor. 
• Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra fx hjem uden kloak, ren-

seanlæg og kloakoverløb. 
• Mere vand i vandløb ved at sikre, at vandindvindinger ikke dræner naturen for vand.  
 
Når de endelige vandplaner ligger klar, skal kommunerne udarbejde forslag til kommunale 
handleplaner for, hvordan de vil nå målene i vandplanerne. Forslag til handleplaner skal 
ligge klar senest 6 måneder efter, at de endelige vandplaner er offentliggjort. Handleplanfor-
slagene skal herefter i offentlig høring i mindst 8 uger, før de kan vedtages endeligt. 
 
I kortlægning og miljøvurdering tages udgangspunkt i forslag til vandplaner, som beskrives 
nærmere i afsnit 7.1.3 
 

5.3 Københavns Kommuneplan 2011  
5.3.1 Kommuneplaner som plangrundlag 

En kommuneplan består af følgende elementer: 
 
• en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommu-

nen, 
• retningslinjer for arealanvendelsen, 
• planredegørelse 
• rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. 

 
Kommuneplanen fastlægger hovedstrukturen for de overordnede mål med byens udvikling 
og arealanvendelse. Derudover består planen af visioner og politiske mål, retningslinjer 
samt rammer for den underliggende planlægning og fastlægger de overordnede ønsker til 
byens udvikling. Indholdet i kommuneplanen og processen for dens vedtagelse er fastlagt i 
lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27/05/2013). 
 
I det følgende præsenteres de relevante retningslinjer fra Københavns Kommuneplan 2011 i 
relation til den behandlede konkretisering af skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet. 
 

5.3.2 Overordnede retningslinjer 
Københavns Kommuneplan indeholder rammer for lokalplanlægning og overordnede ret-
ningslinjer for byens udvikling, herunder natur og rekreative muligheder, fritidsanlæg, vand-
løb, søer og kystvande, hvilke nævnes herunder.  
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Rammer for lokalplanlægning behandles først i en senere fase, hvor der foreligger større 
kendskab til de enkelte detailprojekters indhold. 
 
Natur og rekreative muligheder 
Københavns grønne områder, vandområder og kystlandskaber skal udfylde mange funktio-
ner som levesteder og spredningsveje for dyr og planter, som grønne og blå elementer i by-
ens struktur og som rammer for borgernes fritidsliv og oplevelser. København er en grøn og 
blå by, men der er behov for fokus på områdernes kvalitet og borgernes aktivitets- og ople-
velsesmuligheder /2/. 
 
Det vurderes, at konkretiseringsplanen kan være medvirkende til at styrke den grønne og blå 
struktur i København og derved understøtte de overordnede mål i kommuneplanen. Påvirk-
ningen på naturindholdet vil afhænge af en række faktorer, herunder vandkvalitet, mulighed 
for separering af ”first flush”, konkrete tekniske løsninger osv. Derudover afhænger den 
positive effekt af tiltagene også af hvor mange af tiltagene der realiseres, og om der kan 
skabes sammenhængende grønne og blå strukturer eller om der blot skabes punktvise og 
spredte grønne og blå områder. Påvirkningen på natur og overfladevand og rekreative for-
hold er nærmere beskrevet i afsnit 8.1 og 8.4. 
 
Fritid og fritidsanlæg 
Efterspørgslen efter muligheder for fysisk udfoldelse, for at organisere egne aktiviteter og 
for at bruge områder på nye måder har længe været i vækst. Retningslinjer skal derfor sikre, 
at kvaliteten af eksisterende faciliteter fastholdes og suppleres af nye samt at udvide mulig-
hederne med nye og utraditionelle måder at bruge bygninger og arealer på – midlertidigt 
eller i kombination med andre anvendelser. 
 
• Byens grønne rum - Byens struktur af parker og andre grønne byrum samt grønne for-

bindelser skal bevares og udvikles i overensstemmelse med den øvrige by- og befolk-
ningsudvikling, herunder udviklingen af nye byområder. Kvaliteten og tilgængeligheden 
af områderne skal udvikles med fokus på at øge borgernes brug af dem. I den forbindel-
se kan lokal afledning af regnvand indgå som et element.  

 
Det vurderes, at konkretiseringsplanen er medvirkende til at understøtte retningslinjerne i 
kommuneplanen, idet de planlagte skybrudstiltag kan få flere anvendelsesmuligheder og 
fremstå som rekreative grønne rum i byen. 
 
Vandløb, søer og kystvande 
Forvaltningen af vandområder og deres kvalitet er delt mellem staten og kommunen. Ret-
ningslinjerne skal derfor ses i samspil med landsplandirektivet og forslag til de statslige 
vandplaner 2010-2015, jf. Afsnit 5.2.2.  
 
Forvaltningen af vandområderne influerer på række miljøfaktorer, herunder kystvande, 
overfladevand, grundvand, natur, befolkning og sundhed i relation til badevand. De opnåede 
fremskridt i vandkvalitet med bademuligheder i næsten hele byen bliver fulgt op med nye 
indsatser. 
 
• Bortledning af regnbetingede udløb - Udledninger må ikke forårsage hydrauliske eller 

stofmæssige problemer i vandområderne, herunder kræve regulering af vandløb for at 
opnå tilstrækkelig afledningskapacitet. Udlederkrav fastsættes på baggrund af vandom-
rådernes målsætning og anvendelse samt vandløbets vandføring.  
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• Åbning af rørlagte vandløb - Der skal skabes nye vandområder ved genåbning af rørlag-
te vandløbsstrækninger. 

• Vandkredsløb og grundvand - Grundvandet skal beskyttes mod forringelser, og udnyt-
telsen af grundvandet skal ske under hensyntagen til det samlede vandkredsløb. Ved 
bygge- og anlægsprojekter skal vandpåvirkningen minimeres, og muligheden for anven-
delse af sekundavand skal indtænkes. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til 
permanent grundvandsdræning i forbindelse med nyt byggeri og anlægsprojekter. Bære-
dygtig udnyttelse af grundvand, der ikke umiddelbart indgår i drikkevandsforsyning, 
skal fremmes. 

• Anvendelse af kystvande - Anlæg af nye badefaciliteter har tydeliggjort københavnernes 
interesse for at anvende vandet til badning og andre rekreative formål. Kystvandenes 
kvalitet og naturindhold skal i tilstrækkelig grad muliggøre badning, dykning, lystfiskeri 
og lignende aktiviteter. Dette gælder generelt, men især hvor kystvande grænser op til 
rekreative områder. 

• Lavvandede kystvande - Lavvandede dele af kystvandene (0-6 m vanddybde) skal så 
vidt muligt friholdes for påvirkninger, der skader deres naturindhold. Ved opfyldning af 
lavvandede områder langs Københavns kyster skal det undersøges, om der andetsteds 
kan skabes nye lavvandede områder til gavn for dyre- og plantelivet, uden at dette er til 
skade for sejladssikkerheden mv. 

• Administration af vandområder - Vandløb, søer og kystvande administreres i øvrigt i 
overensstemmelse med landsplandirektiv og forslag til statslige vandplaner.  

 
Konkretiseringsplanen vurderes at følge de overordnede retningslinjer og indeholder nogle 
af de foreslåede metoder for forvaltning af vandområderne. Påvirkningen på natur og over-
fladevand er nærmere beskrevet i afsnit 8.1. 

 
5.4 Lokalplaner 

En lokalplan er en detaljeret plan, der beskriver udviklingen af et bestemt område. Lokal-
planen udarbejdes af byrådet og skal være i overensstemmelse med kommuneplanens ram-
mer for lokalplanlægning. Lokalplanen er direkte retligt bindende for ejere og brugere af en 
fast ejendom, hvilket betyder, at konkrete klimatilpasningsløsninger skal udføres i overens-
stemmelse med en eventuelt gældende lokalplan. I kommende lokalplaner har kommunen 
en ambition om, at klimatilpasningsløsninger indarbejdes i lokalplanernes bestemmelser. 
 
Lokalplaner behandles først i en senere fase, hvor der foreligger større kendskab til de en-
kelte detailprojekters indhold og dermed om de er i konflikt med gældende lokalplaner. 
 

5.5 Københavns Klimatilpasningsplan 2010 
København lavede i 2010 en klimatilpasningsplan for at gøre København klar til fremtidens 
”vildere vejr”. Planens mål er at sikre, at København også i fremtiden skal være en god by at 
bo, arbejde og investere i. 
 
I Klimatilpasningsplanen vurderes, hvilke udfordringer der er de største, og hvor der i byen 
kan vindes mest ved at sætte ind nu og i de kommende år. Samtidig ses på, hvordan de til-
tag, der skal til for at klimatilpasse København til fremtiden, kan være til glæde og gavn for 
byen her og nu.  
 
Formålet med Klimatilpasningsplanen er at gøre kommunen i stand til at vælge de rigtige 
steder at tage fat med de bedst egnede tiltag, så København også fremover er en tryg og at-
traktiv storby at bo og investere i /3/: 
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• Metode 1: Vi skal have større kloakker, bassiner og pumpestationer 
• Metode 2: Vi skal håndtere regnvandet lokalt i stedet for at lede det i kloakken 
• Metode 3: Vi skal sørge for, at oversvømmelserne kun sker på steder, hvor det gør 

mindst skade – den såkaldte ”skybrudsplan” 
 

5.6 Københavns Skybrudsplan 2012 
Skybrudsplanen er en udløber af Københavns Klimatilpasningsplan. Skybrudsplanen be-
skriver de metoder, prioriteringer og tiltag, der anbefales for den del af klimatilpasningen, 
som handler om skybrud /4/.  
 
Klimatilpasningsplanen peger på to overordnede tiltag, som er nødvendige for at undgå 
oversvømmelser ved skybrud:  
 
• Fremtidssikring af kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken 
• Skybrudssikring af byen (Plan B) 
 
Metoder til skybrudssikring af København 
Når København skal sikres mod skybrud, vil det økonomisk set være mest optimalt at inve-
stere i en kombination af løsninger, som både kan håndtere skybrud og nedbringe belastnin-
gen af kloaknettet på alle andre nedbørsdage.  
 
Afledning af nedbør fra skybrud til havet 
Hovedparten af nedbøren fra et skybrud skal ledes til havet/havnen, mens en mindre del skal 
udledes til ferske vande, som Utterslev Mose og Søerne i det indre København.  
 
Opmagasinering af nedbør fra skybrud 
Mulighederne for at forsinke regnvandets passage hen mod kloakkerne og opmagasinere 
regnvand i bufferområder under skybrud er helt afgørende for, hvor stort behovet er for at 
etablere særlige skybrudsløsninger. Sådanne løsninger kan være egentlige skybrudsveje, 
anlagte kanaler eller tunneller, der er reserveret til vand fra skybrud, og som generelt øger 
kapaciteten til at lede vand væk.  
 
Udpegningen af egnede arealer, hvor vandet kan opbevares midlertidigt, skal ske i forbin-
delse med den detaljerede planlægning i de enkelte dele af byen. Befæstede pladser er asfal-
terede eller flisebelagte områder, hvorfra vandet ikke kan sive ned i jorden. 
 
Skybrudssikringens bidrag til en blå og grøn by 
Københavns Kommune har en ambition om, at byen skal være mere blå og grøn i fremtiden. 
Afvandingen af nedbør fra skybrud er et vigtigt element i den fysiske planlægning i Køben-
havn. Derfor skal hensynet til skybrudssikring indarbejdes i lokalplaner og byudviklingspro-
jekter, så løsningerne kan være med til at fremme byens blå og grønne struktur. En blå-grøn 
struktur i en by er udtryk for sammenhængen mellem vand i åer, kanaler, grønne områder, 
parker og byrummet. 
 
Skybrudssikringen af København vil bidrage mest til byens grønne og blå struktur, hvis løs-
ningerne opmagasinerer eller leder vandet bort på terræn. 
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6. ALTERNATIVER 

I miljøvurderingen skal der indgå relevante alternativer, herunder det såkaldte 0-alternativ, 
som anvendes som sammenligningsgrundlag i vurderingerne af den potentielle miljøpåvirk-
ning. 0-alternativet betegner en situation, hvor der i Københavns Kommune ikke foretages 
tiltag til håndtering af skybrud. Det vil således være en fremtidssituation, hvor de forventede 
klima- og nedbørsforhold ikke håndteres, resulterende i tab af samfundsmæssige værdier og 
en række miljømæssige påvirkninger.  
 
Planen for konkretisering af skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet omfatter alternative løs-
ninger, der er indarbejdet i selve planen som variantionsforslag til selve Masterplan 1 og 2. 
Derudover er masterplanerne ligestillede alternativer, således at der politisk kan peges på 
enten Masterplan 1 og 2. Variantionsforslagene er beskrevet i Afsnit 4.4.3 og miljøvurderes 
på samme niveau som de to masterplaner.  
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7. MILJØSTATUS OG MILJØMÅL 

7.1 Natur og overfladevand 
§ 3 beskyttet natur ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 
• Kort 1.1 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder 
 

7.1.1 Natur 
Skybrudsoplandet omfatter bydele, der rummer både bebyggelse, infrastruktur og natur- og 
vandområder. Mange af de almindelige former for kommunale udpegninger, der sædvanlig-
vis kan give et indtryk af et områdes naturværdi, som eksempelvis spredningskorridorer og 
biologiske interesseområder, findes ikke i den bymæssige sammenhæng.  
 
Dyre- og planteliv forekommer primært i haver og i de grønne områder, hvor der findes en 
del arter af dyr og planter, der har tilpasset sig levesteder i bymæssig bebyggelse. Derudover 
udgør områdets søer og navnlig Sortedams Sø en betydelig værdi for forskellige vandplan-
ter, fugle og fisk således: 
 
• Rasteområde for mange vandfugle, fx sølvmåge, stormmåge, toppet lappedykker, stor 

skallesluger, troldand, knopsvane, grågås, skarv, blishøne, gråand, hættemåge, fiskehejre 
m.fl. 

• Skarverne yngler på fugleøen.  
• Der er en del vandplanter bl.a. flere vandaks-arter. 
• Fødesøgningsområde for flagermus, som raster i omkringliggende bygninger og træer. 
• Fiskeøen (der blev anlagt for at skabe gydemuligheder for gedder i randzonen) er muligt 

ynglested for fjordterne. 
• Der er en pæn tæthed af gedder, og disse er begyndt at yngle. 
 
Natura 2000-områder 
De nærmeste internationalt beskyttede Natura 2000-områder til skybrudsoplandet er Vest-
amager, Gentofte Sø og Saltholm. Disse vurderes ikke at være i risiko for at blive påvirket, 
og behandles derfor ikke yderligere. 
 
Bilag IV-arter 
Bilag IV-arter er arter, som er beskyttet efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Bestemmel-
serne indebærer bl.a., at myndighederne skal sikre, at der ikke tillades eller planlægges akti-
viteter, som kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder. 
 
Inden for skybrudsoplandet findes registreringer af Bilag IV-arter, såsom flagermus, som 
særligt findes i tilknytning til oplandets parker, ældre vejtræer og i bygninger. 
 
Beskyttede naturtyper 
Naturbeskyttelsesloven beskytter bl.a. naturen med dens bestand af vilde dyr og planter 
samt deres levesteder samt de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og un-
dervisningsmæssige værdier. Herunder beskytter loven mod ændringer i naturtypernes til-
stand. 
 
Naturtyperne, der er omfattet af lovens § 3, udgøres af: 
• Søer og vandhuller der er mindst 100 m2. 
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• Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe der hver for sig eller i sam-
menhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Moser under 2.500 m2 er også beskyttede, 
hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. 

• De fleste vandløb er også beskyttede via en særskilt § 3-udpegning. Ved søer forstås 
både naturlige og helt eller delvist menneskeskabte vandhuller, bassiner og damme.  

 
Den beskyttede natur i indre København er især knyttet til den våde natur, som inden for 
skybrudsoplandet er De Indre Søer og søen i Fælledparken. Der skal søges dispensation hos 
Københavns Kommune for at ændre tilstanden af de beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyt-
telseslovens § 3. 
 

7.1.2 Overfladevand 
Næsten alle søer og åer i København er kunstigt skabte og udsprang af behovet for fersk-
vand til byen. Da København blev grundlagt for over 1000 år siden, var der ingen større 
søer eller åer i nærheden. Derfor blev der løbende igangsat store gravearbejder, især i mid-
delalderen frem til 1500, hvor de største udgravninger og opdæmninger fandt sted. I den 
periode grundlagdes Københavns centrale søer og vandløb (Figur 7-1). 
 
- Det nordlige vand-
område, omfatter 
Fæstningskanalen, 
Utterslev Mose, 
Søborghus Rende, 
Emdrup Sø samt 
Lygte Å. 
 
- Det centrale vand-
område, udgøres af 
Ladegårds Å, de indre 
søer (Skt. Jørgens Sø, 
Peblinge Sø og Sorte-
dams Sø), samt søerne 
i Ørstedsparken, Østre 
Anlæg og Fælledpar-
ken. Selv om Kastel-
graven står i åben 
forbindelse med 
havnen, har den status 
af sø. 
 
- Det vestlige vandom-
råde, består af Harre-
strup Å, Damhussøen, 
Damhus Å samt 
Grøndals Å/Ladegårds 
Å. 
 
- På Amagersiden 
findes bl.a. Grønjords-
søen, Nordkanalen og 
de nye kanaler i 
Ørestad. 
 

 
Figur 7-1. De københavnske søer og vandløb kan deles ind i 4 store vandområder. 

 
En stor del af vandet er reguleret vha. pumper og ventiler efter en overordnet plan. Fra Har-
restrup Å pumpes vand til Fæstningskanalen, hvorfra vandet løber til Utterslev Mose. Fra 
Utterslev Mose løber der vand til Emdrup Sø og videre til De Indre Søer. Der pumpes også 
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vand fra Harrestrup Å til Damhussøen, og som derfra dirigeres via Ladegårdsåen til de Kø-
benhavnske søer /12/. 
 
Oprindeligt var De Indre Søer et stort vådområde i udkanten af det gamle København. Om-
rådet blev udbygget, og ved opstemning af Emdrup Sø og Damhussøen kunne vandet ledes 
mod byen i rørlagte åer og opmagasineres til Søerne til videre brug. I nyere tid er Skt. Jør-
gens Sø den eneste af søerne, som indgik i vandforsyningen til København. De to afsnit af 
søen har fungeret som vandreservoir indtil 1959, hvilket forklarer deres anderledes dybde-
forhold (Tabel 7-1). 
 

Tabel 7-1. Morfometri for De Indre Søer i København /12/. 

 
Søerne indgår i et integreret søsystem, som forgrener sig gennem byen (Figur 7-2). Vand-
tilledningen styres ved hjælp af forskellige overløbsbygværker, bundskydere og ventiler. 
Vandet i Søerne kommer dels fra Utterslev Mose og Gentofte Sø, hvor det via Emdrup Sø 
ledes til Søerne gennem den rørlagte Lygte Å – og dels fra Damhussøen, hvorfra det tilledes 
via den rørlagte Grøndals Å. De to rørlagte vandløb samles i den rørlagte Ladegårds Å, som 
udmunder i Peblinge Sø. Med undtagelse af regn og diffus afstrømning stammer hovedpar-
ten af vandet i det københavnske vandsystem oprindeligt fra Harrestrup Å, hvorfra det op-
pumpes til hhv. Damhussøen og Fæstningskanalen (Figur 7-1). 
 
Fra Peblinge Sø løber vandet til det sydlige bassin af Sortedams Sø under Dr. Louises Bro, 
hvor gennemløbet er ca. 18 m bredt. Den sydlige Sortedams Sø står i forbindelse med den 
nordlige del af Sortedams Sø via et rør under Fredens Bro med en diameter på 1,2 m. Fra 
den nordlige del af Sortedams Sø kan vandet ledes videre til Østre Anlæg via en variabel 
overløbskant og herfra gennem Kastellet og ud i Øresund. Der kan endvidere ledes vand fra 
Søerne til en række småsøer i det indre København (Figur 7-2). 

 Areal  
(ha) 

Volumen  
(m3) 

Middeldybde 
(m) 

Maks. dybde 
(m) 

Sankt Jørgens Sø, syd 6,6 278 900 4,2 5,0 

Sankt Jørgens Sø, nord 6,1 257 500 4,2 4,5 

Peblinge Sø 10,4 208 600 2,0 2,5 

Sortedams Sø, syd 9,2 184 000 2,0 2,2 

Sortedams Sø, nord 14,4 288 600 2,0 2,5 
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Figur 7-2 Tilløbs- og afløbsforhold for De Indre Søer /12/. 

 
7.1.3 Miljømål og tilstand for de indre københavnske vandløb, søer og kystvande 

Indtil vandplanerne er vedtaget, er regionplanen //25/ og dens kvalitetsmålsætninger og 
tilhørende retningslinjer for grundvand, vandløb, søer og kystvande, fortsat gældende med 
retsvirkning som landsplandirektiv. I princippet er det derfor regionplanen, kommunerne 
aktuelt skal arbejde efter, for at målsætningerne opnås. Der er overensstemmelse mellem 
forslag til vandplanen og regionplanens målsætning for de beskyttede naturtyper inden for 
nærværende konkretiseringsplan. Det foreliggende forslag til vandplan (2010 – 2015) opere-
rer overordnet set med de samme kategorier af målsætninger som regionplanen, om end 
typeinddelingerne er noget anderledes og følger lidt forskellige kriterier. For vandløb og 
søer svarer den skærpede, generelle og lempede målsætning i regionplanen til hhv. høj, god 
og godt potentiale i vandplanen. Målsætningen for kystvande er i regionplanen udtrykt ved 
nogle kvalitetskrav, hvor målsætningen om ålegræssets dybdeudbredelse figurerer på lige 
fod sammen med krav til næringsstofkoncentrationen, sigtedybde og klorofyl i regionpla-
nen. I vandplanen figurerer disse som støtteparametre til sikring af ålegræssets dybdegræn-
se. I vandplanerne er også kystvandene målsat efter de tre overordnede kategorier som for 
søer og vandløb. Regionplanens krav til badevand svarer som udgangspunkt til en skærpet 
målsætning, dvs. til den høje i vandplanen.  
 
I det følgende beskrives vandplanenernes målsætninger for de berørte vandområder inden 
for planområdet. 
 
Vandløb  
Vandløbene i København er i vandplanerne /15/ målsat til at skulle have god økologisk til-
stand eller godt økologisk potentiale, alt efter om de er udpeget som naturlige, kunstige eller 
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stærkt modificerede vandløb. Ladegårdsåen, der fører vand fra både Emdrup Sø og Damhus 
Sø til Peblinge Sø, er rørlagt og derfor ikke umiddelbart omfattet af vandplanerne. De rør-
lagte vandløb indgår dog i kommunens supplerende ønsker og tiltag – se /16/. 
 
Søer 
For søer generelt gælder, at for at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet skal næringsstofbelast-
ningen være lav. I søer er det primært mængden af fosfor i søvandet, der er afgørende for, 
om søen kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i søer vurderes på grundlag af mængden 
af mikroalger i søvandet (udtrykt som ”klorofyl a”). Grænserne mellem høj/god samt 
god/moderat tilstand udtrykkes som intervaller, hvilket skyldes, at der inden for de forskel-
lige søtyper er naturlig variation i referencetilstanden. Der vil således inden for den enkelte 
søtype være søer, der naturligt har en mindre hhv. større naturlig belastning af næringsstof-
fer og dermed indhold af klorofyl a. De danske søer er delt op i 16 forskellige typer bl.a. ud 
fra deres kalkindhold, farvetal og dybde. Københavns Kommunes søer tilhører tre af disse 
typer. 
 
De Indre Søer (Søerne) udgør et sammenhængende søsystem bestående af Sankt Jørgens Sø, 
Peblinge Sø og Sortedams Sø. Sankt Jørgens Sø og Sortedams Sø består hver af to afgræn-
sede bassiner, således at søerne i alt fremstår som fem separate afsnit. Søerne har ikke noget 
egentlig opland, men modtager vand via den rørlagte Ladegårdså fra vandområder i Køben-
havns omegn. Da søerne kun modtager mindre mængder drænvand (regnvand) fra det om-
kringliggende stisystem, er det primært kvaliteten af vandet i Ladegårdså, der definerer til-
standen i De Indre Søer. De opstrøms beliggende vandområder har alle været hårdt belastet 
gennem de sidste 50 år ved direkte udledning af urenset spildevand samt regnvandsbetinge-
de aflastninger fra kloaksystemet. 
 
Søerne i København er i vandplanerne målsat til at skulle have god økologisk tilstand. Selv-
om de fleste af søerne historisk set er kunstigt dannet, har dette dog ikke medført, at de er 
udpeget som kunstige eller stærkt modificerede, da de af denne grund ikke ville kunne opnå 
god økologisk tilstand ligesom naturligt dannede søer. Søerne Kastelgravssøen, Peblinge Sø 
og Sortedams Sø opfylder i dag deres miljømål og har endda på nuværende tidspunkt en 
tilsyneladende bedre miljøtilstand end deres målsætning /15/. For de to sidstnævnte søers 
vedkommende anses denne tilstand dog ikke for at være stabil, men som en midlertidig til-
stand, der er en kortvarig effekt af den restaurering, som blev gennemført i søerne de seneste 
år. De Indre Søers miljømål og aktuelle tilstand i flg. forslag til vandplaner er vist i Tabel 
7-2.  
 

Tabel 7-2 Tilstand og miljømål for De Indre Søer i flg. forslag til vandplaner /15/. 

Sø (type) Tilstand 2015* Miljømål 2015 Klorofyl 
status 2015* 

(µg/l) 

Klorofyl 
mål 2015 

(µg/l) 

Fosfor/kvælstof 
mål 2015 (µg/l) 

Sankt Jør-
gens Sø Nord 
(10) 

Ringe økolo-
gisk tilstand 

God økologisk 
tilstand 

33 12 25/330 

Sankt Jør-
gens Sø Syd 
(10) 

Moderat øko-
logisk tilstand 

God økologisk 
tilstand 

24 12 25/330 

Peblinge Sø 
(9) 

Høj økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 

11 21 70/960 

Sortedams Sø Høj økologisk God økologisk 6 21 70/960 
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Nord (9) tilstand tilstand 
Sortedams Sø 
Syd (9) 

Høj økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 

9 21 70/910 

Kastellet (9) God økologisk 
tilstand 

God økologisk 
tilstand 

10 21 59/630 

*) Tilstanden fremskrevet til 2015 på baggrund af de allerede planlagte tiltag. 

 
Det har i forbindelse med forslag til vandplaner 2010-2015 ikke været muligt at lave en fyl-
destgørende belastningsopgørelse for de københavnske søer, da der mangler data for søernes 
vand- og stofbalancer. Det er derfor ikke muligt præcist at vurdere, hvor stor en ekstern fos-
forbelastning søerne kan tåle for at kunne opfylde deres målsætning. En vurdering heraf må 
derfor baserer sig på modelsimuleringer af tilførsel og effekt – se nedenfor.  
 
I flg. en DMU rapport fra 2007 har vandtilførslen via Ladegårds Å til Peblinge Sø gennem 
1990’erne ligget på mellem 600.000 og 1.200.000 m³/år, hvoraf ca. 25 % stammede fra 
Damhussøen og 75 % fra Utterslev Mose via Emdrup Sø. Fosforbelastningen blev her op-
gjort til mellem 200 og 400 kg P/år, med en resulterende fosforkoncentration i på omkring 
0,33 mg P/l /12/. 
 
I vandhandleplanen for Københavns Kommune er det skønnet, at fosforkoncentrationen i 
tilløbsvandet skal være under 0,14 mg P/l for, at søerne vil kunne opfylde deres målsætning 
om en god økologisk tilstand. En god økologisk tilstand fordrer en maksimal fosforkoncen-
tration i Sankt Jørgens Sø på 0,025 mg/l og 0,070 mg/l i Peblinge Sø og Sortedams Sø. De 
tilsvarende klorofyltal i søvandet er hhv. 12 og 21 µg/l. 
 
I en nylig modeludredning for Søerne er den samlede eksterne fosforbelastning i sommerpe-
rioden (maj-sep.) opgjort til ca. 45 kg /13/. Med en vandtilførsel på godt 500.000 i denne 
periode svarer det til en gennemsnitlig fosforkoncentration i indløbsvandet på mellem 0,08 
og 0,09 mg/l. 
 
Kystvandene 
For at opnå tilfredsstillende miljøkvalitet i kystvande er det nødvendigt, at næringsstofbe-
lastningen er lav. I kystvande er det primært mængden af kvælstof i vandet, der er afgørende 
for, om området kan leve op til sin målsætning. Tilstanden i kystvandene vurderes på grund-
lag af ålegræssets dybdeudbredelse, hvor grænsen mellem god/moderat tilstand er 8,1 meter. 
Kystvandene er inddelt i en række typer alt efter, om der er tale om åbne kystvande, lukkede 
kystvande eller fjorde. Desuden indgår kystvandenes salinitet (saltholdighed) i typeindde-
lingen. Københavns Havn er at betragte som stærkt modificeret og har fået miljømålet ”godt 
økologisk potentiale”. Miljømålet er defineret ved ålegræs dybdeudbredelse og er i for alle 
Københavns kystområder sat til 8,1 m. 
 

7.2 Fredninger og kulturarv 
Fredede områder, fredede fortidsminder, fortidsmindebeskyttelseslinjer og kulturarvsarea-
ler ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 
• Kort 1.1 Beskyttet natur, fredede områder og fortidsminder 

 
Kulturmiljøer ses på: 
• Kort 2.1 Kulturmiljøer 
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7.2.1 Fredede områder 
Benyttelsen af fredning af udvalgte områder har siden 1917 været centralt i naturbeskyttel-
sen i Danmark, og fredninger er det ældste og mest vidtgående instrument til beskyttelse af 
natur og landskaber. Fredninger kan gennemføres til at varetage alle de formål, som natur-
beskyttelsesloven indeholder, hvilket er beskyttelse af dyr og planter og deres levesteder, 
landskab og kulturhistorie, ligesom en fredning kan fastsætte bestemmelser om forbedring 
og genopretning af naturen. Endvidere kan fredninger regulere folks adgang til at færdes i 
naturen.  
 
Inden for skybrudsoplandet findes følgende fredede områder, som alle er arealfredninger: 
 
• Fælledparken, Niels Bohr Institut 
• Amorparken og Fredens Park hører under fredningen ”8 Københavnske Parker” 
• De Indre Søer under fredningen ”Københavns Søer” 
 
Fredningernes formål og relevante bestemmelser fremgår i Tabel 7-3. 
 

Tabel 7-3 Arealfredninger inden for skybrudsopland Nørrebro /21/. 

Fredning Formål 

Fælledparken, Niels Bohr 
Institut 
Kendelse af 09-08-1963 

Fredningens formål er bl.a., at Københavns Kommune forpligter sig til at 
bevare arealet som rekreativt grønt område og drive det som park. Der må 
ikke uden Fredningsnævnets sammentykke anbringes bygninger, boder, 
skure eller andre indretninger af permanent karakter, hvis tilstedeværelsen 
ikke tjener parkens formål. Inden for det fredede område må der ikke foreta-
ges væsentlige terrænændringer eller fjerne eksisterende eller senere til-
kommende bevoksninger. Der m ikke foretages opfyldning i eller væsentlige 
ændringer af kanaler og søer.  

Amorparken og Fredens 
Park 
Kendelse af 29-10-2009 

Fredningens formal er bl.a. at sikre otte Københavnske parker som parkom-
råder. Det skal være muligt at opretholde eller forbedre parkernes rekreative, 
landskabelige og biologiske og biologiske værdier under hensyntagen dels 
til anvendelse til fritidsformål og dels den historiske baggrund for områder-
nes udformning.  
 
Kendelsens § 2 angiver, at der ikke må foretages bebyggelse, terrænændrin-
ger eller ændring i vegetationsforholdene, medmindre sådanne umiddelbart 
er tilladt i de efterfølgende bestemmelser eller tillades af Københavns 
Kommune som plejemyndighed. Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, 
drift, vedligeholdelse, renovering og nyetablering af ledningsanlæg under 
parkerne – herunder de dertil hørende tekniske anlæg, bygværker og ad-
gangsveje – for at sikre optimal drift af spildevandssystemer og forsynings-
ledninger i parkerne. Nye, synlige anlæg skal godkendes af Fredningsnæv-
net, og øvrige anlæg skal godkendes af Københavns Kommune.  
 
§ 11 vedrører specifikt Amorparken, hvor en plejeplan skal bevare parkens 
oprindelige, særlige karakter som symmetrisk anlagt prydpark. Eventuelle 
foranstaltninger skal respektere parkens særlige karakter. § 12 vedrører 
specifikt Fredens Park, og bestemmelsen angiver, at der i henhold til god-
kendt plejeplan kan foretages ændringer til at understøtte fredningens for-
mål. 

De Indre Søer 
Kendelse af 03-03-1966 

Fredningens formål er bl.a. bevare søarealerne som søer og landarealerne 
som grønne områder. Der må ikke uden sammentykke fra Fredningsnævnet 
foretages opfyldning i eller væsentlige ændringer af søerne eller i disse 
vandarealer anbringe faste indretninger. Det er alene vandforsyningens be-
hov, der må være bestemmende for ændring af vandstanden i søerne. Inden 
for fredningens landarealer må der bl.a. ikke foretages væsentlige terrænæn-
dringer eller betydelig fjernelse af eksisterende eller senere tilkomne be-
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Fredning Formål 

voksninger.  
 
Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. Såfremt de valgte klimahåndteringsløsninger er i strid 
med fredningernes formål, behandles det i Afsnit 8.2. 
 

7.2.2 Fortidsminder 
De fredede fortidsminder er beskyttede af museumsloven og udgør en væsentlig kulturarv. 
De kan ses på Kulturstyrelsens database “Fund og Fortidsminder”. Kulturstyrelsen admini-
strerer museumslovens bestemmelser om beskyttelse af selve fortidsminderne og 2 meter fra 
fortidsmindernes fod mod tilstandsændringer jf. museumslovens §§ 29e og 29f. Omkring 
fortidsminder kan der være en fortidsmindebeskyttelseslinje på 100 meter, som kommuner-
ne administrerer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 18.  
 
Inden for skybrudsoplandet findes et fredet fortidsminde, der er et udateret anlæg, som af-
venter klassifikation (fredningsnr. 313012) beliggende ved krydset mellem Tagensvej og 
Nørre Allé. Omkring fortidsmindet er der ikke en fortidsmindebeskyttelseslinje.  
 
Derudover gælder museumsloven generelt, som § 27, stk. 2, foreskriver, at hvis der findes 
spor af fortidsminder under jordarbejde på land, skal anlægsarbejdet straks standses, og fun-
det skal anmeldes til det ansvarlige kulturhistoriske museum. 
 

7.2.3 Kulturmiljøer 
Kulturmiljøerne er karakteristiske helheder i byen, som vidner om vigtige perioder i by-
historien. Kulturmiljøerne er udpeget i Københavns Kommuneplan, og kommunen har an-
vendt følgende definition af kulturmiljøer: ”En aflæselig helhed af strukturer, anlæg, byg-
ninger mm., der samlet knytter sig til og formidler en fælles historie. Det kan være oprindel-
se, tidsepoke og/eller geografi, der har betydning for forståelsen af Københavns vigtigste 
fortællinger og udviklingstræk.” Inden for de udpegede kulturmiljøer skal afgørelser om 
byggeri, nedrivning, anvendelsesændringer og lign. inddrage områdets kulturhistoriske, ar-
kitektoniske og/eller landskabelige værdier, som er beskrevet i redegørelsen for de enkelte 
udpegninger /11/. Kommunens kulturmiljøer er grupperet i henholdsvis København som 
hovedstad, København som havneby, produktionens København og københavnernes vel-
færd.  
 
Inden for skybrudsoplandet findes følgende kulturmiljøer: 
 
• Fæstningsringen (1.3, København som hovedstad) 
• Nørre Campus (1.11, København som hovedstad) 
• De Gamles By (4.3, Københavnernes velfærd) 
• Kartoffelrækkerne (4.11, Københavnernes velfærd) 
• Fælledparken og Østerbro Stadion (4.16, Københavnernes velfærd) 
 
I Tabel 11.1 findes en beskrivelse af relevante forhold ved de enkelte kulturmiljøer. 
 

7.2.4 Kulturarvsarealer 
Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med skjulte fortidsminder. Områ-
derne er i sig selv ikke fredede. Udpegningen har som funktion at synliggøre, at der er stor 
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sandsynlighed for at finde fortidsminder i et område, således at et anlægsarbejde om muligt 
kan planlægges uden om arealerne, så fortidsminderne bevares på stedet. 
 
Inden for skybrudsoplandet findes et mindre registreret kulturarvsareal ved Gammeltoftsga-
de, som omfatter en afløbsrende (Peymanns rende). Renden er sandsynligvis anlagt omkring 
1620 som en åben rende fra søerne i nord til voldgraven om byen. Derudover findes den 
vestligste del af et større registreret kulturarvsareal af national betydning, hvor sidstnævnte 
omfatter den ældste bydel af København. Kulturarvsarealerne fremgår af Kort 1.1 Beskyttet 
natur, fredede områder og fortidsminder. 
 

7.3 Grundvand og jordforurening  
7.3.1 Drikkevandsinteresser 

Oplandet omfatter to mindre område, der er udpeget område med drikkevandsinteresser. 
Området grænser desuden op til 300 meter kildepladszoner i Frederiksberg Kommune, som 
illustreres på Figur 7-3. Der er ikke udpeget særlige drikkevandsinteresser.  
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Figur 7-3 Illustration af drikkevandsinteresser og kildepladszoner.  Tykkelsen af lerdæklaget er desuden 
angivet.  

 
7.3.2 Jordforurening 

Jordforurening ses på kortbilag bagerst i rapporten, hvor V1 og V2-kortlagte grunde er 
illustreret: 
• Kort 3.1  Jordforurening 
 
Københavns Kommune har tidligere, i egenskab af amtsmyndighed, foretaget registrering af 
forurenede ejendomme efter den daværende lov om affaldsdepoter. Da denne lov blev er-
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stattet af jordforureningsloven, har først kommunen som amtsmyndighed og efterfølgende 
Region Hovedstaden foretaget kortlægning af forurenede grunde. 
 

 
 
Den systematiske kortlægning af forurenede grunde er ikke gennemført i Region Hovedsta-
den, hvorfor en angivelse af forureningskortlagte grunde udelukkende er et øjebliksbillede. 
Det skal nævnes, at der med en ændring af jordforureningsloven i 2007 skete en revision af 
kortlægningsprincipperne, hvorved lettere forurenet jord ikke længere er omfattet af forure-
ningskortlægning. Denne ændring indeholdt samtidig en introduktion af områdeklassifice-
ring af lettere forurenede byområder. 
 

7.4 Befolkning og sundhed 
Rekreative grønne områder ses illustreret på kortbilag bagerst i rapporten: 
Kort 3.1 Rekreative interesser - Nørrebro 
 

7.4.1 Generelt 
Vurdering af påvirkninger på befolkning og sundhed er tæt koblet til de rekreative værdier i 
området, som derfor kortlægges i det følgende. De rekreative interesser er knyttet til offent-
lighedens adgang til frilufts- og fritidsaktiviteter i rekreative grønne områder og idrætsanlæg 
samt havnebade og strande. De rekreative interesser omfatter desuden eksisterende og plan-
lagte stiforbindelser.  
 
København er en grøn og blå by med fokus på borgernes fritidsliv og oplevelser. Ifølge Kø-
benhavns Kommuneplan 2011 er målet, ”at kommunens rekreative områder imødekommer 
borgernes behov samt at adgangen til fysiske og sociale aktiviteter såvel som naturoplevel-
ser og afslapning udvikles i de rekreative områder.” /17/. 
 
Inden for skybrudsoplandet findes der gode muligheder for friluftsliv. Områderne indehol-
der en række større og mindre parker og grønne arealer, legepladser, søer og boldbaner, der 
kobles via veje, tog, metro, cykel- og gangstier. De grønne strukturer i København dannes i 
hovedtræk af de lavtliggende naturområder, fæstningsanlæggene, de kongelige haver og 
fællederne. Byens grønne områder har en høj, rekreativ værdi for befolkningen. Det samme 
gælder for de grønne cykelruter i København, som udgør et rekreativt element i infrastruktu-
ren. 
 

7.4.2 Grønne områder 
Der er flere grønne områder inden for skybrudsoplandet. De fleste er kommunale parker, 
mens enkelte er private haver. Der findes ingen udpegede regionale friluftsområdet inden 
for oplandet. Det største grønne område er Fælledparken, der benyttes som grønt område 
med offentlig adgang og idrætsanlæg. De grønne områder fremgår af Tabel 7-4 og Figur 
7-4. 
 

Kortlægning af forurenede grunde i henhold til jordforureningsloven kan foretages enten på vidensni-
veau 1 (V1 – kortlægning på baggrund af begrundet mistanke) eller på vidensniveau 2 (V2- Kortlæg-
ning på baggrund af egentlige undersøgelser), se kortbilag. De to begreber rummer derfor kun en be-
skrivelse af, hvorvidt ejendommen har været undersøgt, og giver ingen indikation af, hvor forurenet en 
ejendom måtte være og med hvilke stoffer. 
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Tabel 7-4 Grønne områder inden for Nørrebro-oplandet 

Grønt område Anvendelse 

Fælledparken Kommunal park 
Universitetsparken Kommunal park 
Amorparken Kommunal park 
Fredens Park Kommunal park 
 

 
Figur 7-4 Grønne områder og cykelstier inden for oplandet. 

 
Udover de grønne områder findes små grønne områder såsom lommeparker. Inden for op-
landet findes bl.a. en mindre offentlig park i De Gamles By og på Sifs Plads, hvor sidst-
nævnte er en lille lommepark, der er formet som to små bakker med bevoksning, som lukker 
af mod den trafikerede vej /22/.  
 
I parkerne Fælledparken, Amorparken og Fredens Park findes desuden i alt seks legepladser 
/22/.  
 

7.4.3 Blå struktur  
Den blå struktur i København består primært af søer, historiske voldanlæg, havnebade og 
strande, mens mange åforløb i byen er blevet rørlagt. Københavns Kommune har gode ba-
demuligheder i form af havnebade og strande. I havnen findes der tre følgende bademulig-
heder /18/:   
 
• Havnebadet Islands Brygge 

http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-islands-brygge
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• Havnebadet Fisketorvet 
• Havnebadet Sluseholmen 
 
Det er ikke tilladt at bade uden for de afgrænsede havnebade. Strandbade findes på Amager 
Strandpark og på Svanemøllestranden. For at mindske risikoen for sundhedsrisici ved benyt-
telse af badene, overvåges vandkvaliteten løbende ved de enkelte badesteder, hvilket beskri-
ves nærmere i Kapitel 10 /20/. 
 
Inden for oplandet findes en blå struktur med rekreativ anvendelse i form af De Indre Søer.  
 

7.4.4 Cykelstier 
Lang nordsiden af Søerne findes Søruten, som er en anlagt grøn cykelsti. Derudover krydses 
oplandet af to planlagte supercykelstier langs henholdsvis Jagtvej og Nørre Allé samt en 
planlagt grøn cykelsti langs Guldbergsgade. Cykelruterne fremgår af Figur 7-4. 
 

http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-fisketorvet
http://kulturogfritid.kk.dk/havnebadet-sluseholmen
http://kulturogfritid.kk.dk/amager-strandpark
http://kulturogfritid.kk.dk/amager-strandpark
http://kulturogfritid.kk.dk/svanem%C3%B8llestranden
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8. MILJØVURDERING  

8.1 Natur og overfladevand 
I det følgende redegøres for påvirkningen af natur og overfladevand ved realisering af pla-
nen. Der ses særligt på effekterne af håndtering af overfladevand, herunder ændret vandkva-
litet og vandmængder i recipienterne samt etablering af midlertidige og permanente bassiner 
og lavninger i byrummet. Disse tiltag kan give afledte effekter på naturindholdet – både 
flora og fauna. Derudover ses der på de landsbasserede påvirkninger af naturindhold som 
eksempelvis etablering af grønne strukturer i byen. Generelt gælder det, at der ved planernes 
realisering skal søges om modsvarende udledningstilladelser i overensstemmelse med mil-
jøbeskyttelsesloven. 
 

8.1.1 Generelle påvirkninger 
Planen medfører i forskelligt omfang positive og negative påvirkninger af naturforhold.  
 
Positive påvirkninger 
De positive effekter ses i forhold til en generel forbedring af den grønne struktur i byen via 
etablering af grønne strøg og beplantning langs udvalgte veje. Dette kan være medvirkende 
til at øge biodiversiteten og organismernes muligheder for spredning via de grønne og blå 
strøg i byen.  
 
Der vil også være en positiv gevinst ved generelt at lede hverdagsregnvand og skybrudsned-
bør uden om kloaksystemet – og dermed for alvor hindre spildevandsoverløb herfra til den 
våde natur.  
 
Af øvrige positive virkninger vil tilførsel af smeltevand eller regn medføre en forkortelse af 
en for eksempelvis fisk ellers ugunstig langvarig isdækning af søer. Ligeledes vil en øget 
gennemstrømning i en sø kunne medvirke til en hurtigere udvaskning af en intern nærings-
saltsophobning.  
 
Negative påvirkninger 
De skiftende hydrauliske påvirkninger af vandområder, der fungerer som recipienter for 
regnvand i forbindelse med skybrud, vil generelt være af negativ karakter. Både en større 
vandgennemstrømning og en forøget vandstand vil potentielt medføre en negativ påvirkning 
af flora og fauna, hvilket uddybes herunder: 
 
• I ynglesæsonen kan de vandtilknyttede fugles reder blive oversvømmet.  
• En øgning af vandstrømmen vil endvidere kunne rive en del fastsiddende dyr og planter 

med sig.  
• Ophvirvling og erosion af partikulært stof vil desuden kunne overlejre vandplanter og 

dyr i de nedstrøms områder.  
 
Meget omskiftelige hydrauliske forhold vil typisk favorisere opportunistiske arter, som er 
arter med en hurtigere generationstid, der vil kunne tilpasse sig de hyppigt skiftende fysiske 
forhold. Derved kan de udkonkurrere andre mere følsomme arter. Fødeforholdene vil blive 
mere ensartet og vanskeliggøre livet for mere specialiserede organismer. Samlet set vil de 
ændrede hydrauliske forhold indebære en risiko for tab af biodiversitet.  
 
Dertil vil der være en påvirkning fra de næringsstoffer og miljøfremmede stoffer nedbøren 
fører med sig, når det afledes fra befæstede arealer. For især næringsstoffernes vedkom-
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mende, vil denne påvirkning antagelig blive mere end opvejet af de færre overløb med spil-
devand som følge af regnvandsafskæringen.  
 

8.1.2 Masterplan 1 
Sortedams Sø 
Ved Masterplan 1 ledes regnvand fra hele skybrudsoplandet til den beskyttede Sortedams 
Sø, og derved kan søen fungere som forsinkelsesbassin og magasin til opsamling af regn-
vand. Dette tiltag udgør det potentielt største indgreb i de eksisterende københavnske vand-
områder i forbindelse med realisering af planen.  
 
Masterplan 1 medfører således, at søen anvendes som recipient for nedbør i Nørrebro op-
landet, og søen skal kunne opsamle op til 25.000 m3 regnvand i forbindelse med skybrud. 
Dertil skal lægges den nedbør, der falder direkte på søen, hvilket ved skybrud kan være om-
kring 150 mm.  
 
Såfremt disse regnmængder tilføres det nordlige afsnit af Sortedams Sø (14,4 ha), vil det 
medføre en vandstandsstigning på knap 30 cm og svare til en opfyldning til den maksimale 
opstuvningskote på + 6,1 m. Dette er under forudsætning af, at startbetingelserne udgør en 
normalvandstand på + 5,8 m. De lodrette sider, der indrammer Sortedams Sø, betyder, at 
vandstandsændringer ikke vil have nogen væsentlig betydning for selve søen som vandom-
råde.  
 

 
Figur 8-1 Masterplan 1 – tilledning af overfladevand til Sortedams Sø. 

 
Næringsindholdet i den tilførte nedbør i forbindelse med skybrud vil i gennemsnit antagelig 
nå op på koncentrationer, der gælder for i kloaksepareret afledt regnvand, hvor nøgletallene 
for kvælstof og fosfor er hhv. 2 mg/l og 0,5 mg/l /7/. Målsætningen for den maksimale fos-
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forkoncentration i Sortedams Sø er 0,070 mg/l. For kvælstof afviger niveauerne lidt mellem 
den nordlige og sydlige del af Sortedams Sø med hhv.0,970 og 0,910 mg/l (Tabel 7-2). Sky-
brudsvand vil således kunne medføre en negativ påvirkning på vandmiljøet. I forhold til en 
baggrundskoncentration svarende til målsætningen, vil en tilførsel af 25.000 m3 terrænafledt 
nedbør til det nordlige afsnit af Sortedams Sø medføre en gennemsnitlig stigning i fosfor-
koncentrationen på op mod 0,030 mg/l, mens stigningen for kvælstofs vedkommende vil 
være 0,036 mg/l. Dette vil indebære en væsentlig øgning af især søens fosforkoncentration 
svarende til 43 % i forhold til de målsatte værdier, hvorimod stigningen i kvælstofkoncen-
trationen vil være på knap 4 %.  
 
Ovenstående beregninger er for en skybrudshændelse med over 15 mm regn i løbet af 30 
min. Under normale nedbørsforhold gælder Københavns Kommunes målsætning om så vidt 
muligt at lede nedbøren uden om kloaksystemet /4/. Selv om en del af dette vand vil blive 
bortledt lokalt, vil der være nedbørshændelser, hvor en del af det overfladeafledte nedbør i 
skybrudsoplandet til Nørrebro, vil blive udledt til Sortedams Sø. De eksakte mængder er 
ikke nærmere belyst i konkretiseringsplanen grundet detaljeringsniveauet, men det forven-
tes, at påvirkningen hvad angår næringsstoffer og miljøfremmede stoffer vil være begræn-
set. Dette under forudsætning af, at den første afledte nedbør planlægges føres  til kloaksy-
stemet (”first flush”), hvorved hovedparten af de afsatte forurenende stoffer på terrænet vil 
blive skyllet ud i kloakken. Det forudsættes endvidere, at der bliver taget forholdsregler over 
for regnvand, der afledes fra særligt forureningsbelastede områder eller fra områder med 
indbyggede forhøjede niveauer af miljøfremmede stoffer. Da det sekundært afledte hver-
dagsregn til vådområder ydermere skal gennemgå en mekanisk rensning, forventes indhol-
det af udledt fosfor ikke at overskride de målsatte niveauer på 0,1 mg P/l /26/. I følge en 
simpel Volenweider-model, vil en årlig vandtilførsel på 1,2 mio. m3 vand (jf. afsnit 2.6.1) 
med en fosforkoncentration på 0,1 mg/l føre til en koncentration i Sortedams Sø på omkring 
0,06 mg P/l. Denne værdi holder sig under målsætningen på de 0,07 mg/l (jf. Tabel 7-2). 
Denne grænse vil selv med en 50 % større vandtilførsel, dvs. 1,8 mio. m3, ikke blive over-
skredet Hverdagsregn forventes derfor under disse forudsætninger ikke at påvirke søen ne-
gativt. Omvendt vil der heller ikke være nogen udtalt positiv gevinst mht.de økologiske for-
hold med den øgede gennemstrømning og vandudskiftning som følge af den tilførte nedbør. 
 
En øget vanddybde vil give lidt ringere lysbetingelser ved bunden. I perioder med forhøjede 
næringssaltniveauer vil dette kunne forrykke balancen mellem bundlevende planter og mi-
kroalger, til algernes fordel. Dermed er der risiko for, at den aktuelle forbedring af forholde-
ne for bundplanter, der er i Sortedams Sø, i værste fald forringes. Dette vil også kunne in-
fluere på livsbetingelserne for fisk, herunder gedde, som i givet fald kan forringes. 
 
I forhold til dyre- og planteliv kan en vandstandsstigning på op til 30 cm i yngleperioden 
medføre, at brinkerne på Fugleøen i Sortedams Sø vil blive oversvømmet. Som følge af 
skarvkoloniens dominans på Fugleøen forventes der ikke eller kun i meget begrænset om-
fang at være andre dyr eller i øvrigt vegetation tilstede, som kan blive negativt påvirket. 
Derimod vil oversvømmelse af Fiskeøen potentielt kunne påvirke den mulige ynglelokalitet 
for fjordterne. De udledte regnmængde vil medføre nogen turbulens og strømning, men da 
de lavvandede søer i forvejen er rimelig vindeksponerede, vil det næppe spille nogen væ-
sentlig betydning for den stedværende fauna og flora. 
 
Samlet set vurderes påvirkningen fra masterplanens tiltag om udledning fra hele skybruds-
oplandet til Sortedams Sø at medføre en ændring af søens tilstand, da tiltaget medfører en 
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betydelig periodevis ændring af vandstanden og en mindre påvirkning af søens naturmæssi-
ge værdier. Tiltaget forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven.  
 
Havnen 
De økologiske forhold i havneområdet vil stort set ikke blive påvirket af de periodiske store 
udledninger af regnvand. Da brakvandet i havnen og det tilhørende dyre- og planteliv i for-
vejen er præget af skiftende temperatur og saltholdigheder, vil midlertidige ændringer i for-
bindelse med kraftig regn ikke påvirke forholdene.  
 
De nye blå og grønne strukturer 
Planen medfører en generel forbedring af den grønne struktur i byen via etablering af nye 
grønne strøg og beplantning langs veje. Da det primære formål er at opsamle og tilbagehol-
de regnvand, er det meningen, at disse områder skal friholdes for vand, når ikke det regner. 
De våde betingelser vil derfor kun forekomme midlertidigt og relativt kortvarigt, hvilket 
ikke vil tillade en natur, som er afhængig af vanddækning. 
 
De meget varierende fysiske betingelser, som den forskelligartede vandpåvirkning medfø-
rer, vil kun tillade et forholdsvis begrænset udfoldelsesrum for dyr og planter. Til en vis 
udstrækning vil variationen kunne opnås ved at tilplante med vækster, der kan tåle skiftevis 
vanddækning og udtørring. Da planter og dyr generelt trives bedst under stabile forhold, vil 
det fortrinsvis være opportunistiske og ikke særligt specialiserede organismer, der vil præge 
naturforholdene i de nye områder. Ved målrettet udplantning og pasning kan der opnås en 
divers bevoksning af forskellige træer, buske, græsser og urter. De nye grønne og blå struk-
turer kan derfor give en forøget artsrigdom – fx kan træer og buske give bedre mulighed for 
arter med tilknytning hertil (fx fugle og flagermus), og sammenhængende beplantningsbæl-
ter vil også kunne udgøre en form for spredningskorridor. Omfanget af de positive effekter 
vil afhænge af de konkrete projekter og den videre pleje og kan derfor ikke vurderes ende-
ligt på dette stadie af planlægningen. 
 
I Fælledparken skal der etableres central forsinkelse i det lavtliggende sydøstlige hjørne, 
hvor de eksisterende græsarealer omlægges, således at de placeres lavere i terræn end de 
omgivende stier. Den planlagte udledning af overfladevand fra forsinkelseselementet til 
Sortedams Sø vil indebære en negativ virkning for søens økologiske tilstand, da vandet in-
deholder næringsstoffer. Tiltaget medfører ikke kun udledning ved skybrud, men også ved 
mere hyppig forekommende regnhændelser. Den samlede påvirkning ved dette tiltag vil 
gøre det vanskeligt at opfylde målsætningen for Sortedams Sø. 
 

8.1.3 Masterplan 2 
Masterplan 2 medfører overordnet set de samme lokale påvirkninger i forhold til den på-
tænkte nye grønne og blå struktur samt forsinkelseselementer som Masterplan 1, men ved 
Masterplan 2 etableres to skybrudsledninger langs søbredden af Sortedams Sø. Derved ledes 
der kun overfladevand via ledninger fra Fælledparken, og søen bliver ikke i samme omfang 
anvendt som recipient for oplandets nedbør. I Masterplan 2 vil der således generelt være en 
mindre påvirkning af Sortedams Sø i forhold til Masterplan 1, da hovedparten af det opsam-
lede regnvand vil blive ledt udenom søen og direkte til havnen.  
 

8.1.4 Variationsforslag  
Til de to masterplaner er udarbejdet nogle variationsforslag, som generelt vil føre til en mere 
jævnt fordelt nedbørsafstrømning. Variationsforslagene vil således være med til at forsinke 
vandet yderligere og vil som følge deraf belaste de sekundære recipienter som Sortedams Sø 
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lidt mindre, hvad angår hydraulik og forurenende stoffer. Da effekterne af disse påvirknin-
ger i forvejen er begrænsede, vil det ikke ændre på det generelle billede beskrevet under 
Masterplan 1. 
 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø medfører etablering af et mere parklig-
nende rum langs Søgaden og ved Fredens Park. Inden for de parklignende rum etableres 
render til tag- og vejvand med udløb til søen. Variationsforslaget kan etableres i forbindelse 
med Masterplan 1, og påvirkning af søens tilstand som beskyttet naturtype sidestilles med 
påvirkningen fra Masterplan 1.  
 
Et supplerende variationsforslag udnytter søen i Fælledparken som forsinkelsesvolumen. 
Idéen om at anvende søen i Fælledparken som primær recipient for den overskudsregn, der 
falder i området, vil næppe give anledning til problemer for søens vandkvalitet, idet det for-
udsættes, at det først-afledte overfladevand ledes til kloak (first flush). Søen er beskyttet 
mod tilstandsændringer i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, og det forventes, at det 
planlagte tiltag forudsætter dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Afhængigt af vandtil-
førslen kan den deraf følgende vandstigning være til ulempe for visse andefugle (gråand) i 
rugetiden. 
 
Et supplerende variationsforslag er en udvidet anvendelse af Fælledparkens lavtliggende 
sydøstlige hjørne som centralt opsamlings– og forsinkelsesbassin. Dette tiltag kan som be-
skrevet under Masteplan 1 trække en del af de til området tilførte næringsstoffer med sig. 
Den planlagte udledning af overfladevandet fra det udvidede centrale forsinkelseselement til 
Sortedams Sø vil indebære en negativ påvirkning af søens økologiske tilstand. Da der vil 
være tale om en udledning ikke kun ved skybrud, men også ved mere hyppig forekommende 
regnhændelser, vil dette supplerende tiltag også gøre det vanskeligt at opfylde målsætningen 
for Sortedams Sø. 
 

8.1.5 Afværgeforanstaltninger 
De planlagte nye blå-grønne strukturer medfører varierende hydrauliske forhold. Derfor 
foreslås det, at der sikres udformninger, som giver mulighed for en længerevarende tilbage-
holdelse af overfladevand i de nye blå-grønne områder. 
 
Generelt skal vandtilførslen ske på en måde, så erodering af omgivelserne undgås, og samti-
dig uden en for kraftig ophvirvling af sedimentet i de pågældende vandområder. Dette kan 
evt. gøres ved etablering af en stensætning på de steder, hvor vandet udledes. 
 

8.2 Fredninger og kulturarv 
8.2.1 Generelle påvirkninger 

Generelt medfører skybrudsplanen for Nørrebro-oplandet mindre påvirkninger af de kultur-
historiske interesser. Det gælder primært i form af visuelle påvirkninger og periodevise an-
vendelsesændringer samt mindre anlægsprojekter inden for kulturmiljøer og fredede områ-
der, hvor planen medfører ændringer i terrænet, muliggør lokal tilbageholdelse og forsinkel-
se af regnvand. 
 

8.2.2 Masterplan 1 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering forudsætter dispensation fra fredningsbestem-
melserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder ved tiltag inden 
for de områder, som fremgår af Tabel 8-1. 
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Tabel 8-1 Den potentielle påvirkning ved Masterplan 1 af de fredede områder. 

Tiltage Fredning Påvirkning 

Skybrudsveje og 
forsinkelse 
Jagtvej – Øster Allé 
– Blegdamsvej - 
Ryesgade 

Fælledparken 
 
 
 
 
 
Fredens Park  
 
 
 
 
De Indre Søer 
 

Langs Øster Allé etableres skybrudsvej med sænkede render/kanaler 
i det grønne areal, som er en potentiel terrænændring. Derudover 
skal der etableres en åben, grøn kanal mod Fælledparken, som lige-
ledes kan udgøre samme potentielle påvirkning. Begge forudsætter 
dispensation fra fredningens bestemmelser.  
 
Fredens Park skal fungere som forsinkelse og rensning af regnvand 
inden udløb i Sortedams Sø. Inden for Fredens Park skal de planlag-
te forhold være i overensstemmelse med fredningskendelsens § 2 
ellers kræves dispensation.  
 
Afledning af skybrudsvand fra Fredens Park til søerne kan medføre 
en periodevis ændring i søernes tilstand og vandstand. Frednings-
nævnet skal afgøre, hvorvidt denne afledning medfører væsentlige 
ændringer af søerne.  

Central forsinkel-
se – Sankt Hans 
Torv – De Gamles 
By – Fælledparken 
– Fredens Park 

Fælledparken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amorparken 
 
 
 
 
 
 
 
Fredens Park 
 
 
 
 
 
 
 
De Indre Søer 
 
 
 

Inden for den sydlige del af parken planlægges placeret en central 
forsinkelse af regnvand, som indebærer en sænkning af dele af de 
eksisterende boldbaner i forhold til stierne og ombygning af stierne. 
Det centrale forsinkelsesbassin er illustreret på Figur 8-2. Derudover 
skal etableres en droslet ledning med direkte udledning fra forsinkel-
sesbassin til Sortedams Sø. De planlagte forhold medfører, at bold-
banerne periodevis ikke kan anvendes til det rekreative formål, og 
fodboldarealerne bliver formentlig reduceret, hvilket er i strid med et 
af fredningens formål. Derudover må der ikke foretages væsentlige 
terrænændringer i parken. Fredningsnævnet skal tage stilling til 
begge forhold.  
 
Langs parkens kanter planlægges etableret to grøfter, og inde i par-
ken planlægges etableret nogle organiske lavninger. Eventuelle 
foranstaltninger skal respektere parkens særlige karakter som sym-
metrisk anlagt prydpark. Opfyldning af lavningerne kan medføre, at 
bl.a. parkens rekreative værdier i dele af parken periodevis ikke kan 
opretholdes, og Fredningsnævnet skal tage stilling til, om det plan-
lagte tiltag er i strid med fredningens bestemmelser. 
 
Fredens Park vil blive omdannet til et åbent urbant vand plaza. Par-
kens forløb ændres til at have et jævnt fald mod søerne bestående af 
et vådområde med lav beplantning. Vådområdet opbygges med en 
terrasseform, der muliggør rensning af regnvand, inden det ledes til 
søerne. I parken indarbejdes nogle aktivitets og legelommer. Parkens 
nuværende værdi som parkområde ændres ved de planlagte tiltag, og 
Fredningsnævnet skal tage stilling til de planlagte forhold. 
 
Afledning af skybrudsvand fra Fredens Park til søerne kan medføre 
en periodevis ændring i søernes tilstand og vandstand. Frednings-
nævnet skal afgøre, hvorvidt denne afledning medfører væsentlige 
ændringer af søernes vandareal.   

Hele oplandet De Indre Søer 
 

Masterplan 1 medfører, at regnvandet fra hele oplandet ledes til 
Sortedams Sø under skybrud, således at søerne fungerer som forsin-
kelsesbassin af både hverdags regnvand og skybrudsregnvand. Van-
det skal renses inden udledning til søerne. Rensning kan etableres 
som fx vådområde, udsigtsplatform eller fugleø.  
 
Afledning af skybrudsvand fra hele oplandet til søerne kan medføre 
en periodevis ændring i søernes tilstand og vandstand. Derudover 
kan rensningstiltag i søerne og deres landarealer medfører en æn-
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Tiltage Fredning Påvirkning 

dring af tilstanden, som er i strid med fredningens bestemmelser. 
Fredningsnævnet skal begge tilfælde afgøre, hvorvidt denne afled-
ning med tilhørende rensning medfører væsentlige ændringer af 
søernes tilstand.   

 

 

Figur 8-2 Central forsinkelse i Fælledparken.  

 
Fortidsminder 
Det fredede fortidsminde (udateret anlæg, fredningsnr. 313012), der er beliggende i krydset 
mellem Tagensvej og Nørre Allé, kan potentielt påvirkes, hvis anlægsarbejde af en sky-
brudsvej langs Tagensvej berører fortidsmindet. Ændring af fortidsmindets tilstand forud-
sætter dispensation efter museumsloven.  
 
Kulturmiljøer 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen, og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af kultur-
miljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i bymiljøet. 
Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om en mindre 
påvirkning af kulturmiljøerne. De planlagte anlæg ved Masterplan 1 etableres i de kulturmil-
jøer, som fremgår af Tabel 8-2. 
 

Tabel 8-2 Den potentielle påvirkning ved Masterplan 1 af kulturmiljøerne. 

Tiltag Kulturmiljø Påvirkning 

Skybrudsveje og 
forsinkelse 
Jagtvej – Øster Allé 
– Blegdamsvej - 

1.11 Nørre Campus 
 
 
 

Inden for kulturmiljøet for Nørre Campus skal etableres et 
forsinkelsesbassin og områder med permeable overflader i 
Universitetsparken. Dette skal ske i respekt for de bærende 
bevaringsværdier i form af eksempelvis den eksisterende 
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Tiltag Kulturmiljø Påvirkning 

Ryesgade  
 
4.16 Fælledparken 
 

grønne struktur i området og den parklignende karakter. 
 
Inden for kulturmiljøet etableres en skybrudsvej med sæn-
kede render/kanaler i det grønne areal langs Øster Allé, som 
krydser kulturmiljøet. Etablering af skybrudsvejen skal ske 
i respekt for kulturmiljøets bærende bevaringsværdier, 
såsom de store træbeplantninger, der omkranser parken. 

Central forsinkel-
se – Sankt Hans 
Torv – De Gamles 
By – Fælledparken 
– Fredens Park 

4.16 Fælledparken 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 De Gamles By 
 
 
 

Inden for kulturmiljøet for Fælledparken etableres en cen-
tral forsinkelse af regnvand. Denne forsinkelse vil ændre 
boldbanernes omfang og placering i terrænet. Tiltaget kan 
have betydning for oplevelsen af parken som prydpark og 
grønt rekreativt område, hvor de bærende bevaringsværdier 
er såsom Fælleden, de åbne græsarealer og store træbe-
plantninger, der omkranser parken.  
 
I De Gamles By etableres central forsinkelse på nogle af de 
eksisterende pladser og grønne områder, hvor terrænet i 
områder bl.a. ændres til at have niveauforskelle, der kan 
tilbageholde regnvand eller områder med mulighed for 
nedsivning. Disse tiltag suppleres af grønne tage, mure og 
veje. De planlagte tiltag skal etableres i overensstemmelse 
med områdets grønne præg og haveanlæggets samspil med 
bygningernes symmetri, således at områdets helhed og de 
lange kig bevares. 

Permeable over-
flader og sky-
brudsveje 
Kartoffelrækkerne 

4.11 Kartoffelrækkerne Inden for kulturmiljøet planlægges etableret permeable 
overflader i form af regnbede, permeable belægninger eller 
åbne vegetationsdækkede kanaler. Disse tiltag skal tilbage-
holde og rense regnvandet inden naturlig nedsivning i jor-
den. Områdets boligveje og fællesområder vil få en mere 
grøn fremtræden. Etablering af de planlagte tiltag skal være 
i overensstemmelse med områdets bevarende lokalplan nr. 
115, som sikrer områdets værdier, og kulturmiljøets bæren-
de bevaringsværdier, såsom havernes grønne udtryk. 

 
Kulturarvsareal 
De planlagte tiltag vurderes ikke at påvirke kulturarvsarealet, Peymanns rende, da renden i 
2011 er blevet påvirket i forbindelse med anlægsarbejde på Gammeltoftsgade 13,og kultu-
rarvsarealet er undersøgt af Københavns Museum /23/.  
 

8.2.3 Masterplan 2 
Fredede områder 
Planen omfatter tiltag, der inden realisering kan kræve dispensation fra fredningsbestem-
melserne, som skal søges hos Fredningsnævnet for København. Det gælder for tiltag inden 
for de områder, som fremgår af Tabel 8-3. 

Tabel 8-3 Den potentielle påvirkning ved Masterplan 2 af de fredede områder. 

Tiltag Fredning Påvirkning 

Skybrudsveje og 
forsinkelse 
Jagtvej – Øster Allé 
– Blegdamsvej - 
Ryesgade 

Fælledparken 
 
 
 
 
 
 
Fredens Park  
 

Langs Øster Allé etableres skybrudsvej med sænkede ren-
der/kanaler i det grønne areal, som er en potentiel terræn-
ændring. Derudover skal der etableres en åben, grøn kanal 
mod Fælledparken, som ligeledes kan udgøre samme poten-
tielle påvirkning. Begge forudsætter dispensation fra fred-
ningens bestemmelser.  
 
Fredens Park skal fungere som forsinkelse og rensning af 
regnvand inden udløb i Sortedams Sø. Inden for Fredens 
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Tiltag Fredning Påvirkning 

 
 
 
 
De Indre Søer 
 

Park skal de planlagte forhold være i overensstemmelse 
med fredningskendelsens § 2 ellers forudsættes dispensati-
on.  
 
Afledning af skybrudsvand fra Fredens Park til søerne kan 
medføre en periodevis ændring i søernes tilstand og vand-
stand. Fredningsnævnet skal afgøre, hvorvidt denne afled-
ning medfører væsentlige ændringer af søerne.  

Central forsinkel-
se – Sankt Hans 
Torv – De Gamles 
By – Fælledparken 
– Fredens Park 

Fælledparken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amorparken 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredens Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Indre Søer 
 
 
 

Inden for den sydlige del af parken planlægges placeret en 
central forsinkelse af regnvand, som indebærer en sænkning 
af dele af de eksisterende boldbaner i forhold til stierne og 
ombygning af stierne. Derudover skal etableres en droslet 
ledning med direkte udledning fra forsinkelsesbassin til 
Sortedams Sø. De planlagte forhold medfører, at boldba-
nerne periodevis ikke kan anvendes til det rekreative for-
mål, og fodboldarealerne bliver formentlig reduceret, hvil-
ket er i strid med et af fredningens formål. Derudover må 
der ikke foretages væsentlige terrænændringer i parken. 
Fredningsnævnet skal tage stilling til begge forhold.  
 
Langs parkens kanter planlægges etableret to grøfter, og 
inde i parken planlægges etableret nogle organiske lavnin-
ger. Eventuelle foranstaltninger skal respektere parkens 
særlige karakter som symmetrisk anlagt prydpark. Opfyld-
ning af lavningerne kan medføre, at bl.a. parkens rekreative 
værdier i dele af parken periodevis ikke kan opretholdes, og 
Fredningsnævnet skal tage stilling til, om det planlagte er i 
strid med fredningens bestemmelser. 
 
Fredens Park vil blive omdannet til et åbent urbant vand 
plaza. Parkens forløb ændres til at have et jævnt fald mod 
søerne bestående af et vådområde med lav beplantning. 
Vådområdet opbygges med en terrasseform, der muliggør 
rensning af regnvand inden det ledes til søerne. I parken 
indarbejdes nogle aktivitets og legelommer. Parkens nuvæ-
rende værdi som parkområde ændres ved de planlagte tiltag 
og er i strid med fredningens bestemmelser. 
 
Afledning af skybrudsvand fra Fredens Park til søerne kan 
medføre en periodevis ændring i søernes tilstand og vand-
stand. Fredningsnævnet skal afgøre, hvorvidt denne afled-
ning medfører væsentlige ændringer af søernes vandareal.   

Skybrudsledning 
langs Sortedams 
Sø 

De Indre Søer 
 

I stedet for udledning af skybrudsvand og hverdags regn-
vand til Sortedams Sø etableres en 2 m bred skybrudsled-
ning på begge sider langs søbredden, som leder vandet til 
havnen. Ved skybrudsledningerne skal etableres tilslut-
ningspunkter med bygværker langs søbredden. I henhold til 
fredningens bestemmelser må der ikke foretages væsentlige 
ændringer i sø- eller landarealer, herunder terrænændringer 
og påvirkning af bevoksning. Derudover kan anlægsarbej-
det midlertidigt forhindre arealfredningens anvendelse som 
grønt område. Samlet set er de planlagte forhold i strid med 
fredningens bestemmelser, og Fredningsnævnet skal be-
handle tiltagenes påvirkning af sø- og landarealer. 

 
Fortidsminder 
Det fredede fortidsminde (udateret anlæg, fredningsnr. 313012), der er beliggende i krydset 
mellem Tagensvej og Nørre Allé, kan potentielt blive påvirket, hvis anlægsarbejde af en 



 

 Miljøvurdering Konkretisering af skybrudsplan for ”Nørrebro” 

59 
 
 

Oktober 2013 

skybrudsvej langs Tagensvej berører fortidsmindet. Ændring af fortidsmindets tilstand for-
udsætter dispensation efter museumsloven.  
 
Kulturmiljøer 
De fleste af kulturmiljøerne inden for oplandet vil ikke blive påvirket af planen, og generelt 
vurderes påvirkningerne at være af mindre betydning for den samlede oplevelse af kultur-
miljøerne, idet tiltagene består primært i etablering af blå og grønne strukturer i bymiljøet. 
Der sker ingen ændring af bygninger mv., hvorfor der samlet set kun er tale om en mindre 
påvirkning af kulturmiljøerne. De planlagte anlæg ved Masterplan 2 etableres i de kulturmil-
jøer, som fremgår af Tabel 8-4. 
 

Tabel 8-4 Den potentielle påvirkning ved Masterplan 2 af kulturmiljøer. 

Tiltag Kulturmiljø Påvirkning 

Skybrudsveje og 
forsinkelse 
Jagtvej – Øster Allé 
– Blegdamsvej - 
Ryesgade 

1.11 Nørre Campus 
 
 
 
 
 
4.16 Fælledparken 
 

Inden for kulturmiljøet for Nørre Campus skal etableres et 
forsinkelsesbassin og områder med permeable overflader i 
Universitetsparken. Dette skal ske i respekt for de bærende 
bevaringsværdier i form af eksempelvis den eksisterende 
grønne struktur i området og den parklignende karakter. 
 
Inden for kulturmiljøet etableres en skybrudsvej med sæn-
kede render/kanaler i det grønne areal langs Øster Allé, som 
krydser igennem kulturmiljøet. Etablering af skybrudsvejen 
skal etableres i respekt for kulturmiljøets bærende beva-
ringsværdier, såsom de store træbeplantninger, der omkran-
ser parken. 

Central forsinkel-
se – Sankt Hans 
Torv – De Gamles 
By – Fælledparken 
– Fredens Park 

4.16 Fælledparken 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 De Gamles By 
 
 
 

Inden for kulturmiljøet for Fælledparken etableres en cen-
tral forsinkelse af regnvand. Denne forsinkelse vil ændre 
boldbanernes placering og udstrækning i terrænet. Tiltaget 
kan have betydning for oplevelsen af parken som prydpark 
og grønt rekreativt område, hvor de bærende bevaringsvær-
dier er såsom Fælleden, de åbne græsarealer og de store 
træbeplantninger, der omkranser parken. 
 
I De Gamles By vil blive etableret central forsinkelse på 
nogle af de eksisterende pladser og grønne områder, hvor 
terrænet i områder bl.a. ændres til at have niveauforskelle, 
der kan tilbageholde regnvand, eller områder med mulighed 
for nedsivning. Disse tiltag suppleres af grønne tage, mure 
og veje. De planlagte tiltag skal etableres i overensstem-
melse med områdets grønne præg og haveanlæggets sam-
spil med bygningernes symmetri, således at områdets hel-
hed og de lange kig bevares. 

Permeable over-
flader og sky-
brudsveje 
Kartoffelrækkerne 

4.11 Kartoffelrækkerne Inden for kulturmiljøet planlægges etableret permeable 
overflader i form af regnbede, permeable belægninger eller 
åbne vegetationsdækkede kanaler. Disse tiltag skal tilbage-
holde og rense regnvandet inden naturlig nedsivning i jor-
den. Områdets boligveje og fællesområder vil få en mere 
grøn fremtræden. Etablering af de planlagte tiltag skal være 
i overensstemmelse med områdets bevarende lokalplan nr. 
115, som sikrer områdets værdier, og kulturmiljøets bæren-
de bevaringsværdier, såsom havernes grønne udtryk. 

 
Kulturarvsareal 
De planlagte tiltag vurderes ikke at påvirke kulturarvsarealet, Peymanns rende, da renden i 
2011 er blevet påvirket i forbindelse med anlægsarbejde på Gammeltoftsgade 13,og kultu-
rarvsarealet er undersøgt af Københavns Museum /23/.  
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8.2.4 Variationsforslag 
Fredede områder 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø giver, udover flere udløb til søen, mulig-
hed for at skabe et mere parklignende rum langs Søgade og ved Fredens Park, hvor søens 
landarealer fx beplantes, og der etableres render til håndtering og rensning af tag- og vej-
vand. Figur 8-3 viser, hvordan variationsforslaget visuelt kan fremtræde. Variationsforslaget 
skal ses i sammenhæng med Masterplan 1, som udleder regnvand til søen.   
 

 
Figur 8-3 Illustration af variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø.  

 
Afledning af skybrudsvand fra hele oplandet via flere udløb kan medføre en periodevis æn-
dring i søernes tilstand og vandstand. De flere udløb medfører, at der udledes tag- og vej-
vand fra skybrudsopland Indre By, som samlet set har betydning for tilstanden af søarealer-
ne. Derudover medfører etablering af flere udløb og af en parkkarakter på landarealer en 
ændring af tilstanden. De planlagte tiltag er i strid med fredningens bestemmelser, og Fred-
ningsnævnet skal behandle tiltagenes påvirkning af sø- og landarealer. 
 
Fælledparken påvirkes af to af de supplerende variationsforslag, som omfatter henholdsvis 
udnyttelse af den eksisterende sø som forsinkelsesvolumen og større udnyttelse af parken 
som forsinkelseselement ved tilledning af regnvand fra skybrudsveje i Øster Allé. Den peri-
odevise udnyttelse af den eksisterende sø som forsinkelsesvolumen er i strid med frednin-
gens bestemmelser, som bl.a. angiver, at der ikke må foretages væsentlige ændringer af ka-
naler og søer. Søen er desuden beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven, hvilket be-
handles i Afsnit 8.1.4.  
 
Større udnyttelse af Fælledparken som forsinkelseselement medfører, at et større areal med 
bl.a. fodboldbaner skal ændres, hvilket kan betyde, at det rekreative areal formindskes. På-
virkningen ved dette variationsforslag er arealmæssigt større end ved det fælles tiltag for 
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både Masterplan 1 og 2. Det planlagte tiltag er i strid med fredningens bestemmelser, og 
Fredningsnævnet skal behandle tiltagets påvirkning af Fælledparken. 
 
Fortidsminder 
Variationsforslagene etableres ikke i nærheden af det fredede fortidsminde, som derved ikke 
påvirkes af variationsforslagene.  
 
Kulturmiljøer 
Fælledparken påvirkes af to af de supplerende variationsforslag, der omfatter henholdsvis 
udnyttelse af den eksisterende sø som forsinkelsesvolumen og større udnyttelse af parken 
som forsinkelseselement ved tilledning af regnvand fra skybrudsveje i Øster Allé. Større 
udnyttelse af Fælledparken som forsinkelseselement medfører, at et større areal med bl.a. 
fodboldbaner skal ændres, hvilket kan betyde, at det rekreative areal formindskes. 
 
Begge supplerende variationsforslag påvirker kulturmiljøet, da forslagene ændret boldba-
nernes fremtræden, hvilket har betydning for oplevelsen af parken som prydpark og grønt 
rekreativt område, hvor de bærende bevaringsværdier er såsom Fælleden, de åbne græsarea-
ler og de store træbeplantninger, der omkranser parken, kan blive påvirket. 
 
Kulturarvsareal 
Variationsforslagene placeres ikke inden for kulturarvsarealer.  
 

8.2.5 Afværgeforanstaltninger 
I detailplanlægningen skal der tages hensyn til de fredede områder og de udpegede kultur-
miljøer. Fredningsnævnet skal behandle de konkrete detailprojekter og vurdere påvirknin-
gen af fredninger i relation til kendelsernes bestemmelser. Derudover bør de planlagte de-
tailprojekter tilpasses de enkelte kulturmiljøers særlige karakter og bærende bevaringsvær-
dier, således at kulturmiljøerne påvirkes mindst muligt. 
 
I detailplanlægningen bør der ligeledes tages hensyn til det fredede fortidsminde ved krydset 
mellem Tagensvej og Nørre Allé, således at anlægsarbejdet ikke ændrer fortidsmindets til-
stand.  
 

8.3 Grundvand og jordforurening 
Planen rummer tiltag, der potentielt kan påvirke grundvandsinteresserne, i form af central 
tilbageholdelse af regnvand på terræn og LAR-løsninger, hvis dette planlægges på forurene-
de grunde. Evt. nedsivning bør ligeledes vurderes i forhold til grundvandsstrømning og 
kendskab til forureninger både de konkrete og nærliggende arealer. Etablering af skybruds-
veje vurderes ikke at have en effekt i forhold til jordforurening og grundvand. 
 
Vurderingen af påvirkninger af grundvand som følge af tilbageholdelse af overfladevand 
foretages på overordnet niveau, idet der ikke er udført en fuldstændig kortlægning inden for 
oplandet. Forud for igangsættelse af de konkrete projekter, skal der søges yderligere oplys-
ninger om potentielle forureninger og i nødvendigt omfang foretages supplerende undersø-
gelser. 
 
Københavns Kommune og Rambøll er pt. i gang med at belyse konsekvenserne af LAR og 
muligheden for at anvende LAR-metoder til at afkoble, tilbageholde og nedsive regnvand 
samt konsekvenserne af dette2. Projektet skal give svar på hvor og meget der kan nedsives, 
                                                 
2 Integreret hydrologisk modellering for Københavns kommune og Frederiksberg kommune 



 

 Miljøvurdering Konkretisering af skybrudsplan for ”Nørrebro” 

62 
 
 

Oktober 2013 

og hvad der sker, når der nedsives. Mulighederne for nedsivning som en del af konkretise-
ringsplanen er derfor ikke belyst nærmere i miljøvurderingen. 
 

8.3.1 Generelle påvirkninger og lovgivningsmæssige forhold 
Tilbageholdelse/opstuvning af regnvand på arealer med jordforurening kan medføre en for-
øget nedsivning og derved forøget udvaskning af forurenede stoffer til grundvandet. For det 
vand, som efterfølgende ledes videre til recipienter, kan der ligeledes være et forøget ind-
hold af forureningsstoffer. Begge disse forhold bør belyses nærmere, når de konkrete pro-
jekter foreligger og der er viden om hvor der er risiko for nedsivning f.eks. i parker og grøn-
ne områder. 
 
Såfremt benyttelsen af arealer til tilbageholdelse/opstuvning af regnvand medfører bygge-
/anlægsarbejder på kortlagte ejendomme (både V1 og V2), kan der være behov for at skulle 
indhente tilladelse fra Københavns Kommune3. I det aktuelle tilfælde, hvor projektet kan 
tolkes som "tekniske anlæg" vil der, som jordforureningsloven er formuleret i dag, blive tale 
om at skulle søge tilladelse, såfremt arealerne, der ønskes benyttet, er beliggende inden for 
område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller inden for indvindingsopland for al-
men vandforsyning. Der er OSD-områder eller indvindingsoplande inden for Nørrebro-
oplandet, men Københavns Kommune kan dog ligeledes fastsætte regler i henhold til jord-
forureningslovens § 8 for arbejder, der udføres indenfor arealer, som anvendes til rekreativt 
område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution. 
 

 
 

8.3.2 Masterplan 1 
I medfør af planen udpeges områder, der kan tilbageholde regnvand i skybrudssituationer. 
Disse er lokaliseret ved: 
 
• den sydlige del af Fælledparken  
• Universitetsparken 
• Amorparken 
• Fredens Park 
• Guldbergs Plads  
• Sankt Hans Torv 
• og langs en del af Sjællandsgade 

 
Derudover er der langs nogle fa skybrudsvejene planlagt etableret regnbede til nedsivning.  
 

Tabel 8-5 Risiko for spredning af jordforurening ved central tilbageholdelse af regnvand. 

Tiltag Område Påvirkning i forhold til jordforurening 

Central forsinkelse 
på terræn, Fælled-

Inden for den sydlige del af parken plan-
lægges placeret en central forsinkelse af 

Der er ikke kortlagte grunde i nærhed af 
området, hvor der planlægges nedsivning, 

                                                 
3 I henhold til jordforureningslovens § 8. 

EU’s Vandrammedirektiv 
Som følge af EU's vandrammedirektiv vil de offentlige indsatsområder skulle udvides til også at om-
fatte forurenede ejendomme, hvorfra der vurderes at kunne ske forurening af recipienter, dvs. at der 
fremover skal tages hensyn til risiko for spredning af forurenede stoffer til både grundvand og overfla-
devand /19/. Retningslinjerne for udpegningen af disse arealer er ikke fastlagt pt. 
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Tiltag Område Påvirkning i forhold til jordforurening 

parken. regnvand, som indebærer en sænkning af 
dele af de eksisterende boldbaner i for-
hold til stierne og ombygning af stierne 

men hele København er områdeklassifice-
ret. Derfor skal risiko for spredning af foru-
renende stoffer undersøges nærmere. 

Central forsinkelse 
på terræn, Universi-
tetsparken og bo-
ligkvarteret umid-
delbart vest for 
parken langs Jagt-
vej. 

Etablering af permeable overflader, så 
der kan ske filtrering via regnbede eller 
åbne vegetationsdækkede kanaler. 

Der er ikke kortlagte grunde i Universitets-
parken, men i boligkvarteret findes fire V2-
kortlagte grunde. Derudover kan der være 
risiko for, at der findes flere forurenede 
grunde, som endnu ikke er kortlagte. 

Central forsinkelse 
på terræn, Amor-
parken. 

Etablering af to grøfter langs parkens 
afgrænsning, som kan blive fyldt op ved 

I Amorparken er der ingen kortlagte grun-
de. 

Central forsinkelse 
på terræn, Fredens 
Park og Ryesgade-
kvarteret. 

Fredens Park skal fungere som forsin-
kelse og rensning af regnvand inden 
udløb i Sortedams Sø 

Fredens Park indeholder ingen kortlagte 
grunde, men i boligkvartererne nord og syd 
for, findes henholdsvis V1 og V2-kortlagte 
grunde. 

Central forsinkelse 
på terræn, Guld-
bergs Plads. 
 

Central forsinkelse og afledning mod 
Guldbergsgade. 

Grunden på Guldbergs Plads er V2-kortlagt, 
og det skal undersøges nærmere, om der er 
risiko for spredning af forureningen ved 
etablering af forsinkelse af regnvand på 
pladsen. 

Central forsinkelse 
på terræn, Sankt 
Hans Torv. 

Nedsænkede urbane regnbede. Der er ingen kortlagte grunde på selve plad-
sen, men i boligkvarteret umiddelbart nord 
for. 

LAR og forsinkelse 
langs veje 

De Gamles By og Kartoffelrækkerne. 
Her etableres permeable belægninger og 
regnbede til nedsivning af regnvand. 
Desuden planlægges grønne tage mv. i 
De Gamles By. 

Der findes seks V2-kortlagte grunde og to 
V1-kortlagte grunde i De Gamles By. 

 
Overstående skema præsenterer en del af den generelle viden, der foreligger om forurenede 
grunde pt., i forhold til om grundene er kortlagte eller ej. Der er dog generelt risiko for, at 
langt flere grunde er forurenede, hvorfor yderligere undersøgelser af jordforholdene er nød-
vendige. Disse undersøgelser kan endvidere i større detalje klarlægge, om de pågældende 
stoffer er vandopløselige, og derved lettere kan spredes via regnvandet eller evt. nedsivende 
vand.  
 

8.3.3 Masterplan 2 
Masterplan 2 omfatter de samme løsninger på terræn i forhold til central forsinkelse og LAR 
som Masterplan 1 og medfører derfor tilsvarende potentielle påvirkninger i relation til 
spredning af forurenede stoffer. 
 

8.3.4 Variationsforslag  
Variationsforslagene medfører kun i mindre grad ændringer, der resulterer i større eller 
mindre risiko for spredning af forurening, sammenlignet med Masterplan 1 og 2. Ét af de 
supplerende variantionsforslag omfatter en højere grad af udnyttelse af Fælledparken som 
forsinkelsesvolumen, og det skal i den forbindelse undersøges, om dette kan øge risikoen for 
spredning af næringsstoffer/gødning til recipienterne.  
 

8.3.5 Afværgeforanstaltninger 
Konkretisering af skybrudsplanen er en overordnet plan, der bl.a. indeholder udpegninger af 
mulige områder til lokal tilbageholdelse af overfladevand. Det endelige omfang og udvæl-
gelse af arealer foretages efterfølgende, når valg af alternativer og variantionsforslag er fore-
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taget, og der på baggrund af disse, kan udarbejdes detailplaner og -projekter. Når de endeli-
ge arealer til tilbageholdelse og nedsivning er udpeget, anbefales det, at der udarbejdes en 
rapport med følgende indhold i relation til risiko for spredning af stoffer fra forurenede 
grunde: 
 
• Fastlæggelse af hvilke af de udpegede arealer, som er forureningskortlagte. 
• Redegørelse for kendskabet til de kortlagte ejendommes mulige eller kendte forure-

ningssituation på baggrund af kortlægningsgrundlaget i form af rapporter og sagsmate-
riale for de enkelte ejendomme.  

• Eventuelt suppleret med informationer fra kommunernes byggesags- og miljøarkiv. 
• Vurdering af potentielle og kendte forureningstyper på de enkelte ejendomme med angi-

velse af, hvilke forureninger der vurderes at være mobile, enten som følge af en forøget 
nedsivning/udvaskning til grundvand og/eller udvaskning til recipienter. 

• I forbindelse med anlægsarbejdet kan kortlagte grunde blive renset op, eller der kan bli-
ve taget højde for de kortlagte områder i placeringen af nedsivningsanlægget. 

 
Der kan efterfølgende være behov for eventuelle yderligere undersøgelser ved de konkrete 
lokaliteter for at sikre, at der ikke sker en uacceptabel påvirkning af grund- og overflade-
vand fra udvaskning af forureningskomponenter. 
 

8.4 Befolkning og sundhed 
8.4.1 Generelle påvirkninger 

Sundhed 
I anlægsfasen vil der generelt være gener for befolkningen i form af barriereeffekter, støj, 
støv og emissioner. Dette håndteres mere detaljeret i en senere fase af planlægning og pro-
jekteringen, hvor projekterne ligger mere fast. 
 
Generelt medfører planens tiltag flere grønne rum i byen, som kan være medvirkende til at 
øge den rekreative værdi inden for de eksisterende grønne områder, hvor der tilføjes nye 
rekreative elementer, og langs nye grønne veje og forsinkelsesboulevarder. Samlet set kan 
disse tiltag være medvirkende til at forbedre den generelle sundhed blandt befolkningen. 
 
En øget udledning til havnen kan risikere at medføre en negativ påvirkning på badevands-
kvaliteten, hvilket skal overvåges (jf. Kap. 10).   
 
Klimahåndteringstiltagene forventes generelt at reducere overløb fra fælleskloakken, og 
derved mindre risiko for oversvømmelser i ejendomme med potentielt forurenet vand fra 
kloaksystemet En udledning af overfladevand vil have en positiv effekt ved at,, hvilket lige-
ledes vurderes at være en forbedring af befolkningens sundhed.  
 
Barriereeffekter 
Planens tiltag skaber generelt ændringer i vejprofilerne. I det følgende beskrives principper-
ne for ændring af vejprofiler, og den potentielle genevirkning dette kan have på fremkom-
meligheden i byen. 
 
Skybrudsveje og –boulevarder, der afleder skybrudsvand mod recipienter og skybrudsled-
ninger via eksempelvis V-profilerede veje, kanaltværsnit, render eller hule kantsten og for-
tove. Nogle eksisterende veje kan i visse tilfælde anvendes som skybrudsveje uden væsent-
lig ombygning. 
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Figur 8-4 Skybrudsvej, V-profil med høje kanter udformet som trapper og fortov hævet. 

 
Skybrudsveje vil så vidt muligt blive indrettet, så de ikke blot transporterer vand under sky-
brud, men også kan opsamle hverdagsregn. Der vil som udgangspunkt blive lagt vægt på at 
afkoble tagarealer og vejarealer med årsdøgntrafik mindre end 5.000 biler. Hverdagsregnen 
vil blive renset inden udledning til recipient. Rensningen vil primært foregå i filtermuldan-
læg, kalkfiltre og ved sedimentation.  
 
Potentielle konflikter: 
• Etablering af skybrudsboulevarder og forsinkelsesboulevarder kan indebære højere 

kantsten eller bassiner langs vejene, som kan resultere i fremkommelighedsproblemer og 
barriereeffekter. Dette kan særligt være et problem for gangbesværede og kørestolsbru-
gere, samt ikke mindst blinde og svagtseende, der skal ”lære” ændringerne. 

• Skybrudsveje vil være vandfyldte under skybrud. 
• Strømningen vil kunne være kraftig og kan udgøre et sikkerhedsproblem. 
• Færdsel på tværs af skybrudsveje under skybrud vil være vanskelig, hvis vandet strøm-

mer på overfladen. 
• Sikring af kælderskakte, vandtætning af bygningsfacader o. lign. skal påregnes i visse 

områder med skybrudsveje. 
 
Forsinkelsesboulevarder og grønne veje, der forsinker vandet, inden det ledes til skybruds-
vejene. Forsinkelsen kan ske i vejbede, permeable belægninger, på terræn ved vejbump eller 
i render med overløbskanter. 
 
Potentielle konflikter: 
• Det må påregnes, at der kan ske reduktion i antallet af parkeringspladser og vejareal i 

sådanne grønne byrum.  
• Øget barriereeffekt kan forventes på delstrækninger, da det ikke altid vil være muligt at 

passere eksempelvis et vejbed. 
• Forsinkelsesboulevarder og rønne veje vil være helt eller delvist vandfyldte under et 

skybrud.  
 
Centrale forsinkelseselementer, hvor skybrudsvandet kan forsinkes på pladser og i parker, 
således at skybrudsvejene nedstrøms kan reduceres i størrelse. 
 
Potentielle konflikter: 
• Centrale forsinkelseselementer vil være vandfyldte helt eller delvist under et skybrud. 
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• Forsinkelseselementerne kan virke som en barriere, og arealerne kan i perioder ikke an-
vendes til eks. boldbaner. 

 
Skybrudsledninger, der transporterer skybrudsvand på traditionel vis. 
 
Potentielle konflikter: 
• Udfordringen på overfladen vil bl.a. være nedløbsbygværkerne.  
• Skybrudsledninger vil være vandfyldte under et skybrud. 
 

8.4.2 Masterplan 1 
Etablering af forsinkelsesveje vil antageligt mest tilføje positive påvirkning af byrummet i 
form af flere grønne områder. Dog er flere af de udpegede forsinkelsesveje allerede grønne 
eller beliggende nær grønne områder. 
 
Inden for Fælledparken etableres et centralt forsinkelseselement på et areal, som i dag an-
vendes til boldbaner. Forsinkelseselementet medfører, at boldbanernes og stiernes placering 
i terrænet skal ændres, og anvendelsen af arealerne til rekreativt formål vil blive forhindret i 
de perioder, hvor forsinkelseselementet er fyldt af hverdags- og skybrudsnedbør.  
 
Derudover medfører tiltagene i Masterplan 1, at der skal placeres kanaler og forsinkelses-
elementer, såsom vådområder, i Universitetsparken, Amorparken og Fredens Park, hvilket 
medfører, at parkernes visuelle fremtræden ændres og de enkelte rekreative elementer på-
virkes eller begrænses periodevis af store nedbørsmængder.  
 
De planlagte tiltag såsom forsinkelseselementer kan have betydning for seks legepladser i 
henholdsvis Fælledparken Amorparken og Fredens Park, hvor færdslen på legepladserne 
kan blive forhindret af vandstanden i områderne. Påvirkningen er størst ved en legeplads i 
den sydlige del i Fælledparken, hvor det centrale forsinkelseselement planlægges placeret.  
 
Barriereeffekter 
Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje kan, som beskrevet, medføre øgede barriere-
effekter. Der forventes at være størst gener på Helgesensgade og dennes krydsning af Bleg-
damsvej, samt i dele af Ryesgade, hvor det på grund af terrænet kan blive nødvendigt med 
højere kantsten. Derudover er det nødvendigt, at skybrudsvand skal ”drejes” 90 grader. 
 
Det må forventes, at etablering af skybrudsveje med højere kantsten vil give anledning til 
gener for lette trafikanter, da den generelle fremkommelighed for gående, cyklister, gangbe-
sværede, kørestolsbrugere og barnevogne.  
 
I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne. Det kan 
eksempelvis være i form af etablering af ramper til kørestolsbrugere og trappefunktioner for 
fodgængere.  
 

8.4.3 Masterplan 2 
Sundhed 
Som beskrevet ved Masterplan 1 kan etablering af forsinkelsesgader medføre positive ele-
menter til byrummet i form af flere grønne områder, som bl.a. kan anvendes rekreativt.  
 



 

 Miljøvurdering Konkretisering af skybrudsplan for ”Nørrebro” 

67 
 
 

Oktober 2013 

Etablering af centralforsinkelse og andre forsinkelseselementer medfører de samme påvirk-
ninger af Fælledparken, Universitetsparken, Amorparken og Fredens Park som Masterplan 
1. 
 
Vandkvaliteten i De Indre Søer vil ikke blive påvirket, da skybrudsvandet ledes til sky-
brudsledninger langs søbredden af Sortedams Sø. Anlægsarbejdet af disse skybrudslednin-
ger kan medfører en midlertidig negativ påvirkning af landarealerne omkring søen, da 
færdslen kan blive begrænset. 
 
Vandet fra skybrudsledningerne langs Sortedams Sø skal lede vandet til havnen, som enten 
er via Kastellet eller via skybrudsledningen i Ladegårdså/Vesterbro-skybrudsopland. Ved 
begge udledningsløsninger kan der være risiko for en sundhedsmæssig negativ påvirkning af 
badevandskvaliteten, hvilket løbende skal overvåges, jf. Afsnit 10. 
 
Barriereeffekter 
Etablering af skybrudsveje og forsinkelsesveje kan, som beskrevet, medføre øgede barriere-
effekter. Der forventes at være størst gener på Helgesensgade og dennes krydsning af Bleg-
damsvej, samt i dele af Ryesgade, hvor det på grund af terrænet kan blive nødvendigt med 
højere kantsten.  
 
Det bør forventes at visse strækninger vil give gener for lette trafikanter i et vist omfang. 
Muligvis også for tunge trafikanter. I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der mi-
nimerer genevirkningerne. Det kan eksempelvis være i form af etablering af ramper til køre-
stolsbrugere og trappe funktioner for fodgængere 
 

8.4.4 Variationsforslag 
Variationsforslag med flere udløb til Sortedams Sø  
Variationsforslaget giver mulighed for etablering af et parkrum langs søerne ved Søgade og 
ved Fredens Park. Parkrummet beplantes, og der planlægges etableret render, som leder og 
renser tag- og vejvand til søerne. Variationsforslaget medfører en generel positiv påvirkning 
af de rekreative forhold langs søerne, da området kan blive et mere attraktivt grønt byrum 
end det allerede er i dag. 
  
Supplerende variationsforslag 
De supplerende variationsforslag i Fælledparken medfører, at de rekreative arealer i perio-
der ikke kan anvendes, når forsinkelseselementerne er fyldte af hverdags- og skybrudsned-
bør.  
 

8.4.5 Afværgeforanstaltninger 
Generelt 
I detailprojekteringen skal der findes løsninger, der minimerer genevirkningerne, både de 
fysiske og de visuelle. Det kan eksempelvis være i form af etablering af ramper til køre-
stolsbrugere og trappefunktioner indbygget i kanterne. 
 
Afkobling af tag- og vejvand fra det eksisterende kloaknet skal gennemtænkes, så eventuelle 
genevirkninger af regnvand i gaderne kan minimeres. Når der er skybrud over København, 
vil mange af oplandene rammes samtidig. Derfor vil det være fornuftigt at lave en plan for, 
hvilke alternative veje og ruter, der vil kunne befærdes under skybrud. Der bør – såfremt det 
er muligt – udtænkes et sammenhængende ”skybrudsvejnet”, som redningstjenester o.lign. 
kan benytte.   
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Specifikt 
• Nedløbsbygværker og skybrudsriste skal kunne tåle trafikbelastninger, hvor disse place-

res i kørearealer. 
• Høje kanter skal begrænses mest muligt. Genevirkninger af høje kanter skal minimeres 

ved anlæg af ramper o.lign. 
• Facadebeskyttelse og sikring af kældertrapper skal gennemføres de steder, hvor der kan 

forventes meget vand i en skybrudsvej under skybrud. Særligt ved retningsændringer af 
en skybrudsvej, skal der antageligt gøres ekstraordinære ting. 

• Skiltning kan i både anlægs- og driftsfasen angive alternative ruter, når der er behov.  
• Ved valg af træer og buske til de enkelte tiltag bør vælges arter, som passer ind i det 

omgivende nærmiljø, og som ikke medfører allergigener for de omkringboende og bru-
gere af områderne, jf. Københavns Kommunes strategi for allergifremkaldende træer. 

• Der kan i detailfasen laves tekniske løsninger, der reducerer risikoen for at der står vand 
på legepladserne ved skybrud.  
 

 
 
  Strategi for allergifremkaldende træer 

Ved at implementere nogle retningslinjer for brugen af allergifremkaldende træer, kan forvaltnin-
gen skabe større fokus på problematikken og mindske mængden af pollen på sigt. Forvaltningen vil 
fremover have et særligt fokus på at undgå at plante birketræer og plataner i kommunens parker, 
pladser og gaderum /24/.  
 
• I fremtidige plantningsprojekter vil planternes allergene egenskaber, primært i forhold til pol-

len indgå som vigtig parameter ved valg af træ- og buskarter.  
• Forvaltningen vil i forhold til lokalplaner og i projektkonkurrencer arbejde for, at der ikke 

benyttes træer, der kan udløse pollenallergi.  
• Undtagelsesvis kan det komme på tale at plante allergifremkaldende træer. Forhold, der kan 

nødvendiggøre plantning af træer, der kan udløse pollenallergi kan være:  
 
Undtagelser: 
• Fysiske forhold på stedet eksempelvis våd- og tørområder og specielle udfordringer ved vejan-

læg, gaderum og pladser, hvor kun stærkt allergifremkaldende træer kan vokse  
• Historiske eller kulturhistoriske forhold, som gør, at der ikke findes alternative træarter at 

anvende.  
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9. KUMULATIVE EFFEKTER 

Kumulative effekter og synergieffekter vurderes ved at se på: 
• Planen for skybrudsoplandet alene: Hvorvidt det i sig selv indebærer en eller flere af 

disse påvirkninger 
Planen i sammenhæng med andre planer eller programmer (både de tidligere, de nuvæ-
rende og de planlagte aktiviteter) 

• Planens synergi med det påvirkede miljø  
• Synergi mellem forskellige typer af virkninger 
 

9.1 Generelt 
Der udarbejdes konkretiseringer for alle øvrige skybrudsoplande inden for den samlede sky-
brudsplan i Københavns og Frederiksberg kommuner. Realisering af disse forventes yderli-
gere at sikre det overordnede mål med skybrudsplanen – hvilket bl.a. består i at fremtidssik-
re kloakkens funktion ved at afkoble regnvand fra fælleskloakken. Dette vurderes at have en 
positiv effekt på både miljøet og sundhedsmæssigt, idet risikoen for oversvømmelser redu-
ceres. 
 

9.2 Natur og overfladevand 
Konkretiseringsplanerne for de skybrudsoplande, der grænser op til Nørrebro (Østerbro, 
Indre By, Ladegårds A), forventes at have begrænsede kumulative effekter for natur og 
overfladevand i de fælles berørte områder.  
 
Der forventes en positiv synergieffekt i form af flere grønne områder i byen til gavn for flo-
ra og faunas spredning. Det er ikke på forhånd givet, i hvilket omfang disse planer vil øge 
den hydrauliske påvirkning, eller hvordan næringsstofbelastningen af overfladevandet i det 
samlede oplandsområde præcist vil blive forandret. Konsekvenserne heraf kan derfor ikke 
vurderes på dette stadie. Ved at mindske afledning af regnvand via det eksisterende kloak-
system er der dog en forventning om, at nærringsbelastning generelt vil blive væsentlig re-
duceret. Dette forudsætter dog, at det første af strømmende nedbør efter en tør periode fort-
sat ledes til kloaksystemet (first flush) samt at afledt hverdagsregn gennemgår en rensning, 
inden det ledes ud i de beskyttede vådområder. 
 
Strategier, der kan reducere saltforbrug til saltning af veje, partikelforurening og kvælstof-
forbrug på grønne arealer, vil generelt influere positivt på vandkvaliteten.  
 
Der anvendes kunstgødning på en del af græsarealerne i Fælledparken. Kvælstof-
belastningen herfra vil i tilfælde af skybrud i vækstsæsonen være væsentlige højere end de 
ovenfor anførte værdier og indebære en stigning af samme størrelsesorden som fosfor i Sor-
tedams Sø. Denne belastning kunne influere negativt på vandkvaliteten. 
 
Saltningen i vintermånederne kan være et problem for bynaturen, såfremt nedbør og smelte-
vand efter intens saltning ikke ledes til kloak, men i stedet afledes til byens grønne og blå 
områder. En yderligere afskæring af nedbør fra kloakken vil føre til en tilsvarende udled-
ning til de umiddelbare omgivelser. Planen om at aflede mere vejvand til omgivelserne kan 
derfor have en negativ effekt på især busk- og trævegetation tæt på veje. Derimod vil for-
tyndingen til de lidt fjernere våde recipienter antagelig være så betydelig, at eventuelle ska-
delige virkninger af saltet på dyre- og plantelivet vil blive modvirket. 
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Indbyrdes berører den aktuelle konkretiseringsplan nogle af de samme recipienter, som pla-
nen for skybrudsoplandene Ladegårdså, Vesterbro og Frederiksberg Øst, Østerbro og Indre 
by - herunder søen i Østre Anlæg, Kastelsgraven og havneområdet. Vandet i Peblinge Sø og 
Sortedams Sø står endvidere i forbindelse med søerne i Fælledparken, Botaniks Have og 
Ørstedsparken. 
 
Vandet fra de tre nordlige afsnit af De Indre Søer (Sortedams Sø nordlige og sydlige del 
samt Peblinge Sø) løber over til søerne i Østre Anlæg og videre til Kastelsgraven, før det 
ledes ud i havnen. Da den kvantitative merpåvirkning som følge af de fire områders forbun-
denhed er relativt beskeden, forventes der ikke at være nogen væsentlig indbyrdes kumula-
tiv effekt på natur og overfladevand. 
 
Københavns Kommunes har tentative planer om at frilægge Ladegårdsåen mellem Borups 
Plads og Peblinge Sø /14/. En åbning af tilløbene til de Indre Søer vil dog næppe medføre 
nogen væsentlig anderledes påvirkning af disse, end hvis regnvandet ledes via et lukket sy-
stem. Et åbent løb vil generelt repræsentere en større tilbageholdelsesevne af forurenende 
stoffer end et lukket løb. Forskellen vil dog over tid være relativ lille, idet hændelser med 
kraftig regn vil have en modsatrettet virkning, pga. den betydelige medfølgende ophvirvling 
og udskylning af partikulært materiale.  
 

9.3 Fredninger og kulturarv 
Der vurderes ikke at være synergi- eller kumulative effekter i relation til fredninger og kul-
turmiljø. 
 

9.4 Grundvand og jordforurening 
Der forventes ikke synergi- eller kumulative effekter i forhold til grundvand og forurenede 
grunde. 
 

9.5 Befolkning og sundhed 
Der kan forekomme negative kumulative effekter i anlægsfasen, hvor der er risiko for an-
lægsgener i større dele af byen, hvis projekterne udføres samtidigt, eller der kan opleves 
anlægsgener over en længere årrække, hvis projekterne etableres forskudt. Disse forhold kan 
medføre, at generne opleves stærkere, sammenlignet med generne fra et enkelt anlægspro-
jekt i de enkelte planer. 
 
Afhængig af karakteren af de øvrige tiltag i planerne for realisering af skybrudsplanen kan 
der opleves kumulative negative effekter i forhold til fremkommelighed, i det tilfælde at der 
arbejdes med omprofilering af vejen i store dele af byen. 
 
Der kan opleves positive synergieffekter ved samtlige planer for hvert opland inden for sky-
brudsplanen i relation til en begrønning af byen. Dette kan forbedre den sammenhængende 
grønne og blå struktur og dermed de rekreative forhold i hele København. 
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10. OVERVÅGNING 

Forslag til overvågningsprogram har til formål at kunne vurdere, om planens gennemførelse 
vil medføre de forventede miljøeffekter, og om det er nødvendigt at afværge påvirkninger. 
Hvor det er muligt, forslås derfor en overvågning af planens forventede væsentlige indvirk-
ninger på miljøet. 
 
Natur og overfladevand 
Dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 omfatter sædvanligvis en række vilkår, som 
projektet skal overholde. På den måde kan påvirkningerne overvåges fx i forbindelse med 
kommunens løbende registrering af beskyttet natur. 
 
Generelt bør det regnvand, der udledes til naturen, løbende kvalitetskontrolleres for indhold 
af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer. Derudover vil det være nødvendigt med en au-
tomatiseret måling af vandflowet til de forskellige recipienter. 
 
Fredninger og kulturarv 
I anlægsfasen gælder museumslovens generelle bestemmelser om beskyttelse af fund af 
kulturhistorisk værdi, således at anlægsarbejdet standses ved fund af nye genstande af vær-
di, indtil disse er bragt i sikkerhed. Københavns Museum kontaktes, inden de konkrete pro-
jekter sættes i gang, og de overvåger dermed, at der ikke sker skade på fund af genstande. 
 
Grundvand og jordforurening 
Det vurderes ikke nødvendigt at overvåge påvirkninger af grundvandet som følge af konkre-
tiseringsplanen, så længe der ikke gennemføres projekter, der medfører forøget nedsivning i 
områder, hvor jorden er forurenet. 
 
Befolkning og sundhed 
Der pågår allerede en overvågning af badevandskvaliteten i Københavns Kommune via et 
online varslingssystem (en Badevandsudsigt), der hele tiden varsler kvaliteten af badevandet 
på baggrund af prognoser. Badevandsudsigten bygger på en computersimulering (modelle-
ring) af badevandets kvalitet. Modellen tager højde for eventuelle udledninger af spildevand 
til badevandet, samt de lokale vejr- og strømforhold, der påvirker bakteriernes vækst, spred-
ning og fortynding mm. Som indikatorbakterier benyttes E. coli og Enterokokker. De bruges 
som indikatorer på spildevandudledninger af bakterier, der kan gøre mennesker syge.  
  
Ved Amager Strand (påvirkes ikke af planerne for det behandlede skybrudsopland), Svane-
møllestrand, Havnebadet Islands Brygge og Havnebadet Sluseholmen tages der prøver hele 
året. Hvis der er problemer med badevandet i havnebadene (over 500 E. coli pr. 100 ml 
vand), bliver de lukket, og det røde flag hejst. Ved Amager Strandpark og ved Svanemølle-
bugten bliver det røde flag også hejst, hvis der er problemer med badevandskvaliteten, men 
stranden bliver ikke lukket. Endvidere tages der vandprøver i sommerperioden ved alle ba-
destederne for at tjekke vandkvaliteten. Badestederne lukkes også af rekreative hensyn, hvis 
der forekommer en ophobning af olie, tang, alger mv. 
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11. ANBEFALINGER  

I det følgende gives forslag til tiltag, der kan indarbejdes i de konkrete løsninger i den efter-
følgende planlægning og projektering. 
 
Natur og overfladevand 
• Som et muligt alternativ kan der i den efterfølgende planlægning og projektering arbej-

des med en løsning, hvor Sortedams Sø sammen med Peblinge Sø fungerer som reser-
voirbassiner for vand i stedet for blot som forsinkelsesbassiner. Herved kan der sikres en 
mere konstant vandstand i de omkringliggende mindre søer i de varme sommermåneder 
(Fælledparken, Botanisk Have, Østre Anlæg og Ørstedsparken). En sådan løsning vil 
desuden kunne give mulighed for vandtilførsel til Skt. Jørgens Sø i de tørre perioder, så-
fremt ideen fra konkretiseringsplanen for Ladegårdsåens opland med at sænke vand-
standen i søen gennemføres. Forslaget om anvendelse af søerne som reservoir, forudsæt-
ter imidlertid en sikring af minimumsvandsstand i søerne. 

• Endelig kan der skabes en bedre vandudveksling mellem de to afsnit af Sortedams Sø 
ved at udvide forbindelsen under Fredens Bro. 
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Tabel 12-1 Kulturmiljøer inden for oplandet Nørrebro 

Kulturmiljø Kulturmiljøbeskrivelse 

København som hovedstad 
1.3 Fæstningsringen 

Det sydligste hjørne af oplandet er inden for kulturmiljøet, der omfatter Kastellet, Østre Anlæg, 
Botanisk Have, Ørstedsparken, Tivoli og Christianshavns Vold samt de indre søforter. 
Den samlede københavnske fæstningsring er et af landets bedst bevarede fæstningsværker fra 
perioden fra 1600-tallet til 1852. Kulturmiljøet rummer fortællinger af national og international 
betydning og har stor symbolværdi. Det er en markant, aflæselig struktur i byen, som også har 
været styrende for byudviklingen. Flere senere opførte/anlagte repræsentative funktioner under-
streger kulturmiljøets betydning. Kulturmiljøet har væsentlig kulturhistorisk, landskabelig, 
rekreativ og arkitektonisk værdi. Kulturmiljøet er bl.a. sårbart over for manglende hensyntagen 
til deres oprindelige funktion.  
 

København som hovedstad 
1.11 Nørre Campus 
 

Kulturmiljøet omfatter Universitetsparken (del af Københavns Universitets Nørre Campus). Det  
afgrænses af Tagensvej, Jagtvej og Nørre Allé.  I forlængelse af det oprindelige campusmiljø i 
middelalderbyen fortæller kulturmiljøet Universitetsparken om udviklingen af et nyere cam-
pusområde, hvis planlægning og arkitektur er inspireret af den funktionalistiske tradition. 
Området udgør en helhed med egen identitet, som selv om bebyggelsen til dels er høj og kom-
pakt alligevel har en grøn og parkagtigt karakter.  
 
Bærende bevaringsværdier er områdets struktur, der bindes sammen af Universitetsparkens 
park- og haverum, de markante bygninger og  Universitetsparkens grønne karakter, der sammen 
med allétræerne mod Nørre Allé danner et fint samspil med Fælledparken.  
 
Området er sårbart over for en massiv fortætning som kan ødelægge områdets grønne struktur 
og de grønne forløb og  kig ned gennem området. Områdets karakter med de fritliggende store 
bygningsvolumener kan blive sløret af uheldige om- og tilbygninger.  
 
Området har et stort udviklingspotentiale i retning af et mere nutidigt studie- og arbejdsmiljø. 
Nye bygninger, der føjer sig ind i rækken af bygninger fra forskellige tidsperioder, og udvikling 
af de grønne træk med ”offentlige” stier, sportsfaciliteter mv. kan, hvis det udføres med respekt 
for det oprindelige anlæg, udvikle kulturmiljøet til en moderne campus, som samtidig rummer 
traditioner.  
 

Københavnernes velfærd 
4.3 De Gamles By 

Kulturmiljøet omfatter De Gamles By, herunder De Gamles Bys Kirke. Det ligger mellem 
bebyggelsen Guldbergs Have, Sjællandsgade, Tagensvej, Nørre Allé, Møllegade og Guldbergs-
gade. Kulturmiljøet fremtræder som et fint, helstøbt eksempel på institutionsbyggeri fra slut-
ningen af 1800-tallet. De gamles by fortæller om de gældende idealer, herunder den begynden-
de sociale bevidsthed, indenfor hospitalsvæsnet i slutningen af 1800-tallet. De oprindelige 
bygninger er opført i 1892, og områdets symmetriske opbygning fortæller om behovet for 
overvågning af ”lemmerne”, som var en samlebetegnelse for de indlagte. I samme periode blev 
der et stigende behov for opdeling efter forskellige sygdomstyper. Bygningernes orden signale-
rer bl.a., at formålet var at få de indlagte tilbage i det almindelige samfund. 
 
Bærende bevaringsværdier er reception og inspektørbolig, administrationsbygning, arrest og 
funktionærbolig, sygehus, ligkapel, kulskur, kedelhus, køkkenbygning, kapel og vaskeri udgør 
sammen med de seks symmetriske bygninger med sovesale et sammenhængende kulturmiljø, 
hvor de oprindelige funktioner kan aflæses i bygningerne. Derudover er det områdets grønne 
præg og haveanlæggets samspil med bygningernes symmetri fortæller en væsentlig historie. 
Området som helhed fremtræder stadig, som det var planlagt, og bygningernes oprindelige 
funktioner er tydeligt aflæselige. Området er sårbart over for nyt byggeri, hvis dette slører det 
symmetriske udtryk, strukturen og de lange kig. 
 

Københavnernes velfærd 
4.11 Kartoffelrækkerne 
 

Kartoffelrækkerne afgrænses af Øster Søgade, skole- og etagebebyggelse nord for Voldmester-
gade, Øster Farimagsgade og Webersgade. Kartoffelrækkerne blev bygget i 1873-1889 efter 
engelsk forbillede og er et af de første og mest helstøbte eksempler på rækkehusbebyggelse 
opført med henblik på at skaffe arbejderklassen gode hygiejniske boliger, som de kunne betale. 
Af hensyn til forsvaret af København måtte der oprindeligt ikke bygges i området, hvor række-
husene nu står. I stedet blev der dyrket kartofler, og da husene ligger side om side på elleve 
gader i snorlige rækker, som hyppede kartoffelplanter på en mark, kaldte man dem for ”Kartof-
felrækkerne”. Arkitekturen afspejler byggeforeningsideens ønske om social opstigning og 
arkitekten vandt adskillige udenlandske priser for disse huse. Området fungerer i dag som et 
attraktivt boligområde, hvor de gedigne huse og de små haver fortæller historien om datidens 
idealer om sunde boliger, lys og luft også for arbejderne, selv om boligerne siden er sammen-
lagt til større enheder. 
 
Bærende bevaringsværdier er den samlede bebyggelse, herunder grundideen, der afspejler sig i 
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strukturen med rækkehuse, de små individuelle haver, indpasningen af butikker mv. i de særligt 
udformede hjørnehuse samt den karakteristiske byggestil. Området er generelt ikke sårbart, da 
det er omfattet af bevarende lokalplan. Havernes udtryk kan være sårbare over for en udvikling 
i retning af faste belægninger frem for beplantning. 
 

Københavnernes velfærd 
4.16 Fælledparken og Østerbro 
Stadion 

Kulturmiljøet omfatter Fælledparken, Blegdamsfælleden, Fælledbadet, Klosterfælleden og 
Østerbro Stadion. Kulturmiljøet er det bedste og mest kendte eksempel på parkmæssig fornyel-
se i forhold til tidligere tiders prydparker, idet den i høj grad er en brugspark, der skal imøde-
komme københavnernes behov for boldspil, møder, folkefester og koncerter. 
Fælledparken har ingen synlige spor efter den militærhistorie (militærøvelser), der tidligere var 
på arealet. Fælledparkens historie starter således, i lighed med Valbyparken, med at der udskri-
ves en konkurrence om en park, hvis formål er at sikre alle borgere muligheden for at opholde 
sig i grønne områder og udøve sport.  
 
Kulturmiljøets bærende bevaringsværdier er Østerbro Stadion med B93’s tennishal, Idrætshuset 
og Østerbro Svømmehal, Fælleden, de åbne græsarealer og de store træbeplantninger, der 
omkranser parken. Parken og idrætsanlæggene er generelt ikke sårbare, men de stiller betydeli-
ge krav til vedligeholdelse. Parken og stadion kan fornys og udvikles i takt med fremtidige 
behov, men med respekt for de bærende bevaringsværdier. 
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